CÓPIAS DE DOCUMENTOS NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
Cópia frente e verso de APENAS UM dos documentos abaixo de cada envolvido:
ALUNO, GARANTIDOR E ESPOSO(A) DO GARANTIDOR
RG ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiros)

ou Passaporte
Folha de identiﬁcação dentro do prazo de validade

Dentro do prazo de validade

CPF
Cópia frente e verso de APENAS UM dos documentos abaixo de cada envolvido: ALUNO, GARANTIDOR E ESPOSO(A) DO
GARANTIDOR
ou RG
CPF ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
Desde que contenha o número do CPF

Dentro do prazo de validade

ou Declaração impressa da Receita Federal

COMPROVANTE DE ENDEREÇO
Cópia de APENAS UM dos comprovantes abaixo, que contenha demonstração de consumo, endereço, data de vencimento e
que esteja no nome de cada envolvido: ALUNO (ou parente c/ mesmo sobrenome do aluno) E GARANTIDOR
Conta de água ou Conta de luz ou Conta de telefone fixo ou Conta de gás ou Conta de TV a cabo
ou Conta de Internet banda larga
Com data de vencimento dentro dos últimos 4 meses

ou Contrato de locação
Cópia de todas as páginas, dentro do período de locação e com a imagem da autenticação de cartório

COMPROVANTE DE RENDA
Cópia frente e verso de APENAS UM dos comprovantes abaixo de cada envolvido: ALUNO E GARANTIDOR
Comprovante do INSS

ou Holerite ou contracheque

Comprovante ou extrato de pagamento do benefício de um dos últimos 04
meses, com o número e valor do benefício

Um holerite ou contracheque dos últimos 4 meses

ou Extrato de conta corrente (pessoa física)

ou Declaração de Imposto de Renda

Extrato de conta corrente dos últimos 03 meses

Todas as páginas do ano vigente, incluindo o protocolo onde consta a data e
horário de envio à Receita

ou Contrato de Estágio
Dentro do período de estágio, com nome do titular, valor da remuneração e
assinatura da faculdade - VÁLIDO APENAS PARA COMPROVAÇÃO DO ALUNO

