Programa de Auxílio Permanência – Check – list
Edital Nº 01/2020
ANEXO X
Eu
_______________________________________________________,
aluno
do
Curso:_________________________ informo que realizei minha inscrição no SUAP e estou ciente de
que a falta de documentação comprobatória acarreta na desclassificação do candidato, e declaro que
estou apresentando as seguintes cópias de documentos, conforme Edital Nº 01/2020:
(

) Termo de Responsabilidade

(

) Termo de Compromisso

(

) Todos os meus documentos pessoais: RG, CPF

(

) Todos os meus comprovantes de renda. (Ex: cópia da carteira de trabalho, com as páginas: da

foto, identificação pessoal, último registro de contrato e próxima página em branco), holerite,
declaração de desemprego, ou declaração de autônomo ou seguro desemprego se for o caso, e
outros).
(

) Comprovante de residência

(

) Comprovante de residência de origem, mais comprovante de aluguel do endereço atual (para

quem solicitou auxílio moradia)
(

) Comprovante de conta, corrente ou poupança do aluno ( cópia do cartão ou extrato)

(

) Outros documentos- informar:______________________________________________

Declaro também que apresentoto as cópias de documentos de todos os membros familiares:

(

) Todos os documentos pessoais dos membros da casa , RG e CPF ( ou cópia da certidão de

nascimento no caso de crianças pequenas que não possui RG ou CPF) ;
(

) Cópia da carteira de trabalho de todos os membros maiores de 18 anos ( com as páginas: da

foto, identificação pessoal, último registro de contrato e próxima página em branco)
(

) Declaração de Autônomo de todos os familiares que trabalham como autônomo

(

) Declaração de Desemprego de todos os familiares desempregados

( ) Declaração, comprovante das parcelas de seguro desemprego ( dos membros que recebem
seguro desemprego)
(

) Declaração de que não possui carteira de trabalho, de todos os familiares maiores de 18 anos,

que não possuem carteira de trabalho;
(

) Comprovante de benefício ou aposentadoria ( de todos que recebem benefício ou

aposentadoria);
(

) Cópia do contracheque (último mês) dos membros que são funcionário público.

(

) Locatários de imóveis: comprovante de rendimento oriundo de locação de imóveis.

(

) Declaração da pensão alimentícia ou pensão por morte de todos que recebem pensão.

(

) Outros documentos . Informar:______________________________________________.

