Fundação Educacional Serra dos Órgãos - FESO

Gerência da Secretaria Executiva do Conselho Diretor – GSECD

Centro Universitário Serra dos Órgãos - UNIFESO
COORDENAÇÃO DO PROUNI

DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE
O candidato deverá apresentar cópia e original dos documentos relacionados abaixo, nas datas fixadas, para análise
socioeconômica.
CANDIDATO
Histórico Escolar do ensino médio ou declaração de conclusão (declaração deverá informar todo o período cursado).
Declaração de Bolsista Integral se cursou o Ensino Médio integralmente ou em parte em instituição privada.
(Em papel timbrado, assinado e carimbado pela direção da Instituição de ensino, constando o período de utilização da bolsa).
Autodeclaração de indígena, pardo ou preto, se inscrito pela política de cotas. (anexo 01)
Certificado reservista (sexo masculino).
CANDIDATO E TODO GRUPO FAMILIAR
RG e CPF.
Certidão de nascimento ou casamento.
Comprovantes de residência (atuais).
1.
Espelho do IPTU ou ITR.
2.
Conta de água.
3.
Conta de Telefone - fixo ou móvel.
4.
Conta de luz.
Carteira de Trabalho (foto, qualificação civil e contrato de trabalho).
Comprovante de Renda (03 últimos).
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas.
Pró-labore e GPS (INSS) para autônomos, profissionais liberais ou sócios de empresas.
Declarações Tributárias referentes às pessoas jurídicas vinculadas (SIMPLES, IRPJ, outras) à qualquer membro do grupo familiar.
Demonstrativo de pagamento para aposentados e pensionistas (03 últimos).
Declaração de IRPF, acompanhada do Recibo de Entrega (originais e retificadoras).
Declaração de Isenção de IRPF. (anexo 02)
CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais.
Solicitar: agência local do INSS, levando RG, CPF e Título de Eleitor ou pela Internet: https://meu.inss.gov.br ou pelo App: MEU INSS.
Para solicitar na Agência: Somente poderá ser entregue ao titular do cadastro ou Procurador legalmente constituído – a procuração poderá ser
retirada no sítio www.previdenciasocial.gov.br

Veículo automotor: certificado de propriedade. Caso vendido, cópia do recibo ou comunicação de venda do DETRAN.
QUANDO FOR O CASO:
Comprovante de separação ou Divórcio.
Declaração de União Estável.
Declaração, em caso de separação não homologada, informando o relacionamento financeiro entre as partes.
Declaração que não exerce atividade remunerada. (maiores de 16 anos). (anexo 03)
Contrato de locação e recibo de pagamento.
Escritura do imóvel próprio.
Declaração do proprietário, em caso de imóvel cedido para moradia ou vínculo empregatício (caseiros), declarando tempo de
residência, anexando documentação do proprietário (RG, CPF e comprovante de residência).
Declaração em caso de “posse” do imóvel.
Termo de encerramento do vínculo acadêmico com IES pública.
Professor da Educação Básica pública – comprovante do efetivo exercício do magistério, integrando o quadro de pessoal
permanente da instituição.
Portador de deficiência – laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, com expressa referência ao código da CID.
Fica o candidato advertido de que a entrega dos documentos supra referidos não afasta a necessidade de apresentação de quaisquer
outros documentos adicionais eventualmente julgados necessários pela Coordenação do ProUni.
A apresentação de documentos inidôneos à Instituição ou informações falsas, implicarão na reprovação do candidato pela Coordenação
do ProUni, sujeitando-o às penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07/12/40 (Código Penal Brasileiro).
A entrega da documentação não garante a aprovação do candidato no Programa Universidade para Todos - ProUni.
Sendo aprovado, no caso de alterações na condição socioeconômica, o candidato deverá apresentar toda documentação comprobatória.
Para comprovar a situação socioeconômica, o candidato autoriza o uso de imagens pertinentes ao patrimônio, produzidas pela FESO.
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ANEXO 01

DECLARAÇÃO DE RAÇA/COR

Eu, ________________________________________________________________________________________________,
portador(a) do RG Nº ___________________________ e do CPF Nº _____________________________, declaro, sob
as penas da lei, para fins de apresentação à Fundação Educacional Serra dos Órgãos – FESO, para
comprovação junto ao ProUni, ser de raça/cor ________________________________________________________.

Teresópolis, _________ de __________________de _____________.

__________________________________________________________
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ANEXO 02

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IRPF

Eu, ________________________________________________________________________________________________,
portador(a) do RG Nº _________________________ e do CPF Nº _____________________________, declaro, sob as
penas da lei, para fins de apresentação à Fundação Educacional Serra dos Órgãos – FESO, para comprovação
junto ao ProUni, NÃO POSSUIR bens e ou rendimentos a serem declarados junto a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, referente ao ano-calendário _____________, exercício _____________.

Declaro ainda, estar ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos
falsos e/ou divergentes implicam no indeferimento do pedido ou no cancelamento da concessão da bolsa de
estudo, sendo o caso, obrigando a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além de estar
sujeito às medidas judiciais cabíveis.

No caso de mudança na atual condição, estou ciente que deverei apresentar a documentação comprobatória.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Teresópolis, _________ de __________________de _____________.

__________________________________________________________
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ANEXO 03

DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA

Eu, ________________________________________________________________________________________________,
portador(a) do RG Nº _________________________ e do CPF Nº _____________________________, declaro, sob as
penas da lei, para fins de apresentação à Fundação Educacional Serra dos Órgãos – FESO, para comprovação
junto ao ProUni, não exercer atividade remunerada.

Declaro ainda, estar ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos
falsos e/ou divergentes implicam no indeferimento do pedido ou no cancelamento da concessão da bolsa de
estudo, sendo o caso, obrigando a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além de estar
sujeito às medidas judiciais cabíveis.

No caso de mudança na atual condição, estou ciente que deverei apresentar a documentação comprobatória.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Teresópolis, _________ de __________________de _____________.

__________________________________________________________
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