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CHECK-LIST PARA RENOVAÇÃO DE AUXÍLIOS

NOME:____________________________________________________________________________________ CPF: __________________________

NOME SOCIAL (SE HOUVER):________________________________________________________________________________________________

ASSINALE COM UM “X” OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA FINS DA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA. 
OBS: COLOCAR AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ENVELOPE LACRADO NA ORDEM ESTABELECIDA POR ESTE CHECK-LIST.

DOCUMENTOS
ATENTE: Documentação incompleta é motivo de 
indeferimento. 

Preenchimento pelo
candidato 

Preenchimento
pela equipe técnica

Observações

CANDIDATO (A)

1) Formulário de inscrição.

2) Histórico escolar com, no mínimo, 12 créditos matriculados.

3) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): 
a)  Para quem nunca teve a carteira assinada: páginas da foto, da
identificação, além da 1ª página do contrato de trabalho e a anterior
– mesmo que em branco;
b) Para quem já teve contrato de trabalho formal: páginas da foto,
da identificação e do contrato de trabalho – última página assinada e
a página seguinte em branco; 
c)  Para  quem  não  possui  Carteira  de  Trabalho:  declaração  de
ausência de CTPS.

4)  Caso  exerça  algum  trabalho  informal  autônomo  ou  liberal,
apresentar  declaração  de  trabalho  informal  autônomo  ou
profissional liberal.

5)  Caso  receba  pensão  alimentícia,  apresentar  declaração  de
recebimento de pensão alimentícia via acordo judicial ou não.

6)  Caso  receba  alguma  contribuição  financeira,  apresentar  a



declaração de contribuição financeira, devidamente assinada por tal
responsável.

7) Para quem não possui renda, formal ou informal: apresentar a
declaração de que não exerce atividade remunerada.
-  Caso  seja  independente  financeiramente:  declaração  de
independência  financeira  do  estudante  em  relação  ao
pai/mãe/responsável, assinada por estes, desde que seja comprovada
outra forma de sustento.

NÚCLEO FAMILIAR

1) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de
todos os membros da família com idade maior ou igual a 18 anos. 
-  Para quem nunca  teve a  carteira  assinada:  Páginas  da foto,  da
identificação, além da 1ª página do contrato de trabalho e a anterior
– mesmo que em branco; 
- Para quem já teve contrato de trabalho formal: Páginas da foto, da
identificação e do contrato de trabalho – última página assinada e a
página seguinte em branco; 
-  Para  quem  não  possui  Carteira  de  Trabalho:  declaração  de
ausência de CTPS. 

2)  Comprovante  de  renda  formal  ou  informal  dos  membros  da
família com idade igual ou maior a 18 anos de idade, informando,
obrigatoriamente, valor bruto da renda mensal. 
(Atentar para entregar os 3 últimos meses, obrigatoriamente).
- Para aqueles não possuem renda, formal ou informal, apresentar a
declaração de que não exerce atividade remunerada.

3)  Caso  seja  independente  financeiramente:  declaração  de
independência  financeira  em  relação  ao  pai/mãe/responsável,
assinada  por  estes,  desde  que  seja  comprovada  outra  forma  de
sustento.

4) Caso exerça haja algum familiar que exerça trabalho informal
autônomo  ou  liberal,  apresentar  declaração  de  trabalho  informal
autônomo ou profissional liberal – familiar.



PARA RENOVAÇÕES DE AUXÍLIO CRECHE 

1) Certidão de nascimento da(o) filha(o) com idade entre 6 e 48
meses incompletos.

2) Histórico escolar atual com no mínimo 50% de aproveitamento
satisfatório das disciplinas cursadas no semestre anterior.

3) Comprovante de dados bancários.

PARA RENOVAÇÕES DE AUXÍLIO MORADIA

1) Histórico escolar atual não podendo conter nenhuma reprovação
por falta e/ou rendimento nulo.

2) Declaração de despesas com moradia.

3) Declaração de divisão de aluguel.

4) Comprovante de dados bancários.

PARA RENOVAÇÕES DE ISENÇÃO DO RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO (R.U.)

1)  Histórico  escolar  atual  com  no  mínimo  50%  de
aproveitamento satisfatório das disciplinas cursadas no semestre
anterior.

 
(   ) Declaro que as informações dos documentos apresentados conferem com as constantes do formulário de inscrição. 

Crateús, _____ de ____________________ de _______.

 
______________________________________________.

Assinatura do(a) estudante 


