
Data  /  /         

Assinatura do estudante 
    

Assinatura do atendente 

 

 

 

FICHA DE CONFERÊNCIA (CANDIDATO) 
PROCESSO SELETIVO: 1º/2022 

Nome do candidato:________________________________________________________________________________________ 
Curso: ________________________________________________________________________Turno: ____________________ 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (CANDIDATO) 

1) Identificação 
 

(Apresentar Xerox de todos os documentos) 

(   )  Xerox de RG  

(   ) Xerox de  CPF 

(   ) 02 fotos 3x4 (Para estudantes que não possuem matricula) 
(   ) Xerox do Título de Eleitor (Para estudantes que não possuem matricula) 

  

2) Estado Civil 

 
(Apresentar Xerox dos documentos de apenas uma 

das seguintes opções (ao lado) 

(   ) Certidão de casamento 
(   ) Declaração de união estável 
(   ) Certidão de nascimento 
(   ) Dispensado 

(    ) Outros_________________________________________________________ 

  

 
 

3) Comprovação de conclusão do Ensino Médio 

 
(Apresentar Xerox dos documentos de apenas uma 

das seguintes opções (ao lado) 

Ensino Médio completo em escola de rede pública: 
(   ) Histórico e certificado 

Ensino Médio completo em escola de rede privada: 
(   ) Histórico e certificado 

Ensino Médio parcialmente realizado na rede pública e parcialmente na rede privada 

com bolsa integral: 

(   ) Histórico e certificado 
 

  

4) Comprovante de residência 
(Apresentar Xerox do comprovante de apenas uma 

das seguintes opções (ao lado), atualizado de um dos 

últimos 03 meses) 

(   ) Contas  de  água  

(   )  Energia   elétrica  

(   ) Telefone 

(   ) Fatura de cartão de crédito 
(   ) Não possui 
(    ) Outros_________________________________________________________ 

  

 
 

5) Comprovação de renda 
 
 
(Apresente os documentos conforme opção 

escolhida, de acordo com os itens citados ao lado) 

A) O candidato possui renda 
(   ) Contracheques (últimos 03 meses, Havendo variação, apresentar últimos 06 
meses) 
(   ) Carteira de trabalho (atualizada e cópia das páginas: identificação e 
qualificação civil, registro do contrato de trabalho, página posterior ao último 
registro e pag. alteração salário.) 
(   ) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega 
(   ) Extrato INSS emitido através do site: 
http://sipa.inss.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml 

 
B) O candidato NÃO possui renda (**) 

(   ) Comprovante  de  dependência  financeira,  no  caso  de  membros  do grupo 

familiar que não possuam renda (Este documento será informado ao  candidato   em 

reunião  posterior  à  análise  de  sua  documentação). 
Obs.:    

 


