
 

 

ANEXO 6 
  

  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
 PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS 

CHECK-LIST DA DOCUMENTAÇÃO 

OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENCAMINHADOS NA ORDEM ABAIXO: 

RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

  
I Documento de identificação (do candidato) 

II Comprovante de participação em projeto de pesquisa, ensino ou extensão (quando for o caso) 

III Histórico escolar do Ensino Médio 

IV 
Comprovante de recebimento de bolsa de estudos durante os períodos letivos referentes ao Ensino 

Médio cursados em instituição privada (quando for o caso) 

V Comprovante de residência do candidato 

VI Declaração de integrantes de grupo familiar que partilham da mesma renda 

VII Documentação de todos os membros do grupo familiar 

VIII Comprovante de pessoa com deficiência - PCD (quando for o caso) 

IX Comprovante de doenças crônicas (quando for o caso) 

X Carteira de Trabalho (CTPS) do candidato e de todos os familiares em idade laboral 

XI Comprovantes de rendimentos do candidato e dos membros do seu grupo familiar: 

XII Declaração Múltipla de Renda de todos os maiores de 18 anos que compõem o grupo familiar 

XIII 

  

  

 

- Se assalariados com Carteira de Trabalho assinada, três últimos contracheques 

- Se trabalhadores autônomos e/ou profissionais liberais, extratos bancários dos últimos três 
meses e declaração de renda. 
- Se aposentados ou pensionistas, comprovante recente de recebimento de 
benefícios e/ou extratos bancários dos últimos três meses 

- Comprovante de rendimento de bens móveis e imóveis (quando for o caso) 

XIV Extrato do Bolsa Família (quando for o caso) 

XV Comprovante de pagamento de pensão (quando for o caso) 

XVI Declaração de inatividade da empresa (quando for o caso) 
XVII Comprovante de Conta Corrente 

 

Observação: Apenas serão avaliados os discentes que apresentarem os documentos constantes do item 

anterior, de acordo com o que foi respondido no Formulário Socioeconômico. A FALTA de algum 
documento obrigatório poderá implicar na DESCLASSIFICAÇÃO do (a) candidato (a). 

  

  

  

 
 


