
 
 

QUADRO 1 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA O CANDIDATO E 
TODOS OS MORADORES DA MESMA RESIDÊNCIA 

 

DOCUMENTOS 
PESSOAIS 

 
(De cada morador da 
mesma residência) 

ORIGINAL E CÓPIA: 
- CPF; 
- RG; 
Para os menores de idade sem RG: 
- Certidão de Nascimento. 

CARTEIRA DE 
TRABALHO E 
PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 
(De todos os membros 
da família maiores de 
18 anos, mesmo que 
esteja “em branco”) 

ORIGINAL E CÓPIA: 
- CTPS Física: 
1. Página que contém a Foto; 
2. Página de Identificação (verso da foto); 
3. Páginas “Contrato de Trabalho” (termo 
impresso no cabeçalho das referidas páginas): 
última página de “contrato de trabalho” 
assinada e a página seguinte em branco; 
Observação: Caso a CTPS nunca tenha sido 
assinada, se faz necessário apresentar, além 
dos itens 1 e 2 acima, também a primeira 
página de “Contrato de Trabalho” (termo 
impresso no cabeçalho da referida página) que 
estará em branco e a página anterior. 
OU 
ORIGINAL: 
CTPS Digital: Documento emitido via App. 
No menu “Enviar”, selecionar o campo “Todos 
os dados da carteira” e clicar no ícone do 
Adobe (ícone laranja no canto inferior direito), 
“salvar” arquivo PDF emitido, imprimir e assinar 
no rodapé da página; 
OU 
- Declaração do CAGED (Emitido pelo 
Ministério Público do Trabalho); 
OU 
- Página da RAIS: Consulta Trabalhador, 
disponível por meio do site:  
http://www.rais.gov.br/sitio/consulta_trabalhad
or_identificacao.jsf, imprimir e assinar no 
rodapé da página; 
OU 
ORIGINAL E CÓPIA: 
Declaração de Solicitação de 1ª via da CTPS 
(para quem não possui CTPS). 

COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA 

 
(Somente UMA CÓPIA 

para todo o grupo 
familiar) 

 

ORIGINAL E CÓPIA de um dos seguintes 
documentos, contendo endereço igual ao 
informado no sistema: 
- Conta de água, luz, telefone ou fatura de 
cartão de crédito (válido somente via atual 
dos últimos três meses); 
Observação: Caso o comprovante esteja em 
nome de terceiros, que não de um dos 
membros do grupo familiar, é obrigatório a 
Declaração de Vida e Residência anexa. 
OU 
- Contrato de aluguel; 
Observação: Caso o comprovante esteja em 
nome de terceiros, que não do candidato ou de 
um dos membros do grupo familiar, é 
obrigatório anexar a Declaração de Vida e 
Residência (modelo disponível no Anexo 4) 
Observação: não será aceito somente a 
Declaração de Vida e Residência sem o 
devido comprovante anexado. 

COMPROVANTE DE 
RENDA 

(De cada morador da 
mesma residência que 

possui renda) 

Deverá ser apresentado ORIGINAL E CÓPIA, 
conforme atividade exercida, especificada no 
item 3.12.1. 

 
QUADRO 2 – OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS SOMENTE 

PARA O CANDIDATO 
 

COMPROVANTE DE 
ESCOLARIDADE 

ORIGINAL E CÓPIA do Diploma ou do 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 
OU 
- Para candidatos que estão concluindo o 3º 
ano do ensino médio, apresentar via original da 
Declaração de Concluinte (com data de 
validade de até 60 dias da emissão); 
OU 
- Para candidatos que já estão cursando o 
Ensino Superior (NÃO INGRESSANTES), é 
necessária a apresentação de Declaração de 
Matrícula da IES e Histórico Acadêmico; 

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

ORIGINAL E CÓPIA de Laudo Médico, com o 
CID (Código Internacional da Doença), emitido 
por Médico Especialista com o CRM –, e em 
conformidade com o disposto no item 3.10.8. 

COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO 

(Emitido via sistema) 

ORIGINAL. Deve ser emitido, impresso e 
assinado pelo Candidato, está disponível no 
Portal do Candidato, menu “Impressões”, com 
as informações do candidato e grupo familiar. 

DECLARAÇÃO DE 
RENDA FAMILIAR 

(Emitida via sistema) 

ORIGINAL. Deve ser emitida, impressa e 
assinada pelo Candidato, está disponível no 
Portal do Candidato, menu “Impressões”, com 
a informação de renda de todos grupo familiar 
residente no mesmo domicílio. 
Observação: Este documento não substitui o 
Comprovante de Renda exigido no item 3.12. 

 
QUADRO 3 – COMPROVANTE DE RENDA 

 

ATIVIDADE DOCUMENTOS 

Empregado 
Assalariado: 

- Contracheque, no caso de renda fixa (emitido, 
no máximo, há três meses) ou 
- Declaração de IRPF de 2020 acompanhada 
do recibo de entrega à Receita Federal; 
OU 
- Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), com dados atualizados a pelo 
menos 03 meses; 

Trabalhador rural: 

- Declaração de IRPF 2020, acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal; 
OU 
- Extrato bancário atualizado, informado o valor 
da remuneração; 

Aposentados e 
pensionistas: 

- Declaração de IRPF 2020 acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal ou 
- Extrato mais recente do pagamento de 
benefício, obtido por meio de consulta no site 
http://www.mpas.gov.br; 
OU 
- Extrato bancário atualizado, informando o 
valor do benefício recebido. 

Autônomos 
(que não possuem 

Carteira de Trabalho 
assinada): 

- Declaração de IRPF 2020, acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal; ou 
- Extrato bancário atualizado, informado o valor 
da remuneração; 
OU 
- Declaração específica, disponível no Portal do 
Candidato, menu “Impressões”, e deve estar 
devidamente assinada por aquele que possui a 
referida renda (caso tenham selecionado no ato 
da inscrição no campo “Profissão” a opção 
“Autônomo”); 
OU 
- Declaração de Renda Autônoma, feita de 
próprio punho, devidamente assinada pela 
pessoa autônoma. (Modelo disponível no 
Anexo 03). 

Profissionais liberais: 

- Declaração de IRPF 2020, acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal; 
OU 
- Extrato bancário atualizado, informado o valor 
da remuneração; 

Rendimento 
proveniente de bens 
móveis e imóveis: 

- Declaração de IRPF 2020 acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal ou 
- Contrato de locação ou arrendamento. 

Beneficiários do 
Bolsa Família: 

- Extrato bancário atualizado, informando o 
valor do benefício. 

 

http://www.rais.gov.br/sitio/consulta_trabalhador_identificacao.jsf
http://www.rais.gov.br/sitio/consulta_trabalhador_identificacao.jsf
http://www.mpas.gov.br/

