PARABÉNS!
VOCÊ FOI SELECIONADO!
1ª CHAMADA

PROUNI

MATRÍCULA
2020.2
DATAS: 23 E 28/07/2020

Local: Unidade Fernandes Vieira
(Rua João Fernandes Vieira, n110 - Boa Vista, Recife-PE)
Horário: 13h às 19h

49

FAÇA AGORA A
SUA MATRÍCULA POR

,00

R$

DOCUMENTOS (CÓPIA LEGÍVEL):

Os documentos(CÓPIA LEGÍVEL):
São exigidos documentos de identificação, de residência, de renda e também
de conclusão do ensino médio.
Lembrando que documentos adicionais podem ser solicitados pela
IES – Instituição de Ensino Superior participante.

Documentos de Identificação (do candidato e dos membros do
grupo familiar):
• Carteira de Identidade, fornecida pelos órgãos de segurança pública das
Unidades da Federação.
• Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de validade.
• Identidade Militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para
seus membros ou dependentes.
• Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS).
• CPF
• Certidão De Nascimento, Casamento ou Outro.

Comprovantes de Residência:
• Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone fixo ou móvel, fatura de
cartão de crédito (em nome do bolsista ou de membro do grupo familiar).
• Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel
reconhecida em cartório, acompanhado de do comprovante em nome do
proprietário do imóvel.
• Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma
reconhecida em cartório, acompanhado do comprovante em nome do
proprietário do imóvel.

Comprovantes de Renda (do bolsista ou de membro do grupo
familiar):
• Três últimos contracheques, no caso de renda fixa, ou seis últimos
contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora extra.

• Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
• CTPS registrada e atualizada.
• Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.

Comprovantes de Conclusão do Ensino Médio:
• Comprovantes dos períodos letivos referentes ao ensino médio cursados em
escola pública, quando for o caso.
• Comprovante de bolsa de estudos integral durante os períodos letivos
referentes ao ensino médio cursados em instituição privada, emitido pela
respectiva instituição, quando for o caso.
PAR A MAI S I NFORMAÇÕES
CHAMA NO W H AT SA P P !

(81) 99451-7618

N ÃO AT EN DEMOS L I GAÇÕE S , I NFORM AÇÕE S S Ó V I A WHATS A P P.

