
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – PROUNI  

(APRESENTAR ORIGINAIS E CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DO CANDIDATO E TODOS OS MEMBROS DE SEU GRUPO FAMILIAR) 

 
COMPROVANTE DE RENDIMENTO (OBRIGATÓRIO PARA MAIORES DE IDADE): 
Assalariado que nunca faz horas extras: 

 03 últimos holerites (não aceitar holerite que contenha apenas férias ou apenas 13º); 

Assalariado que faz horas extras eventualmente ou com regularidade: 

 06 últimos holerites (não aceitar holerite que contenha apenas férias ou apenas 13º); 

Autônomo ou Profissional Liberal    

 Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física; 

 Extrato Bancário dos 03 últimos meses; 

 Extrato de Cartões de Crédito dos 03 últimos meses; 

Aposentados: 

 Extratos do site do INSS que comprove o valor integral do benefício de Aposentadoria; 

Pensionista: 

 Extratos do site do INSS que comprove o valor integral do benefício de Pensão; 

Rural: 

 Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física; 

 Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica; 

 Extrato Bancário dos 03 últimos meses; 

 Extrato de Cartões de Crédito dos 03 últimos meses; 

 Notas fiscais de vendas dos últimos 06 meses; 

Sócios e Dirigentes de Empresas: 

 03 últimos holerites; 

 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física; 

 Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica; 

 Extrato Bancário dos 03 últimos meses; 

 Extrato de Cartões de Crédito dos 03 últimos meses; 

Rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens imóveis: 

 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física; 

 Extrato Bancário dos 03 últimos meses; 

 Cópia dos contratos de aluguel(éis) e/ou arrendamento(s); 

 
IDENTIFICAÇÃO: 
Maiores de idade (para CADA MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR maior de idade): 

 RG;   CPF. 

 Carteira de trabalho (Pág. da Foto, Qualificação Civil, Pág. do último contrato e da primeira página em branco após o último contrato). 
Menores de idade: 

 Certidão de nascimento ou RG. 
 
COMPROVANTE DE ENDEREÇO: 
Válido qualquer um dos seguintes para CADA MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR maior de idade: 
1. Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel). 
2. Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta de 
água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel. 
3. Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta 
de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel. 
4. Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física - I R P F. 
5. Demonstrativo ou comunicado do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou da Receita Federal do Brasil - RFB. 
6. Contracheque emitido por órgão público. 
7. Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de condomínio ou de financiamento habitacional. 
8. Fatura de cartão de crédito. 
9. Extrato ou demonstrativo bancário de outras contas, corrente ou poupança. 
10. Extrato ou demonstrativo bancário de empréstimo ou aplicação financeira. 
11. Extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 
12. Guia ou carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ou do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA . 
 
COMPROVANTE DE QUE O ENSINO MÉDIO FOI CURSADO GRATUITAMENTE PELO(A) ESTUDANTE - APENAS PARA O(A) CANDIDATO(A): 
Cursado no ensino público: 

 Histórico escolar ou declaração evidenciando em qual(is) escola(s) o aluno cursou o ensino médio. 
Cursado no ensino privado pelo menos em algum momento do ensino médio: 

 Histórico escolar ou declaração evidenciando em qual(is) escola(s) o aluno cursou o ensino médio; 

 Comprovante de bolsa integral na(s) escola(s) particular(es) referente(s). 
 
COMPROVANTE DE MODALIDADE DE RESIDÊNCIA: 

 IMÓVEL ALUGADO: Recibo e/ou contrato de aluguel; ou 

 IMÓVEL PRÓPRIO: Comprovante do IPTU ou comprovante de Pgto de financiamento ou contrato de financiamento do imóvel; ou 

 IMÓVEL CEDIDO: declaração da concessão por parte do proprietário do imóvel. 
 


