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ED¡TAL N9 OOL/2O22

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SOCIAL DE INGRESSO AOS CURSOS SUPERIORES, MODALIDADE
DE EDUcAçÃo n olsrÂNctA - EAD E pREsENcTAL DA uNtvERstDADE sANTo AMARo, TURMAS

DE JANEIRO DE2022

A Magnífica Reitora da Universidade Santo Amaro - UNISA, em uso de suas atribuições legais, e
considerando o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Ne 9.394/1996 e na portaria
Ne 219/2017, torna público o Edital de ingresso no Processo Seletivo Social a ser realizado em fases
independentes para seus CURSoS SUPERIORES NAS MoDALTDADES DE EDUcAÇÃo A DtSTÂNctA E

PRESENCIAL, abrangendo os cursos superiores de Graduação, com eventos presenciais programados de
comparecimento obrigatório em Polos de Apoio Presencial ou Campus pré-determinados para a
apresentação de conteúdos e realização de avaliações.

1. DO PROCESSO SELETIVO

1.L. O Processo Seletivo Social, modalidades de Educação a Distância e presencial, tem por objetivo
selecionar e classificar candidatos para preenchimento de vagas reservadas para descontos especiais e
bolsas de estudo, conforme apresenta-se abaixo:

o tÙoYo de bolsa de estudo nos cursos de Educação a Distância da Unisa, para turmas de janeiro de
2022, a ser aplicada a partir do primeiro semestre letivo do aluno selecionado, para polos
classificados e vagas limitadas, conforme anexo ll.

o 75Yo de bolsa de estudo nos cursos de Educação Presencial da Unisa, para turmas de janeiro de 2022,
a ser aplicada a partir do primeiro semestre letivo do aluno selecionado, conforme limite de vagas
exposto no anexo ll.

t.2.O cronograma de datas para ingresso no Processo Seletivo Socialconsta no ANEXO ldeste edital

2. DAS FORMAS DE INGRESSO

2,t. O candidato poderá optar por uma das formas de ingresso nesse Processo Seletivo:

a. Nota da redação do boletim individual de desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio -
ENEM, realizado a partlr de 2009;

b. Nota obtida na redação online, realizada a distância pelo site www.unisa.br.

c' Nota obtida a partir do Vestibular Agendado, cuja data deve ser selecionada pelo site
www.unisa.br.
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2.1.L. O candidato será classificado para as vagas oferecidas em cada uma das modalidades (presencial e
EAD), de acordo com a respectiva opção, considerando a ordem decrescente da pontuação obtida.

2.1.2' Na ocorrência de candidatos com igual pontuação, para fins de classificação, far-se-á o desempate
considerando o candidato com maior idade.

3. DrvuLGAçÃO On CLASSTFTCAçÃO

3.1. A divulgação final dos candídatos classificados será feita pelo slte www.unisa.br, na data constante no
ANEXO l. Não será fornecida a classificação por telefone.

4. DA INSCR|çÃO r oo EXAME

4.1. Poderão inscrever-se no Processo Seletivo Socialos estudantes brasileiros que atendam às seguintes
condições:

l- Ser candidato ingressante na Unisa em curso de Graduação/Habilitaçöes/Modalidade e Cursos
Superiores de Tecnologia.

ll-Apresentar renda bruta familiar per capita de até 1-,5 salário mínimo e meio.

Parágrafo Único: entende-se por ingressante o candidato que participa do Processo Seletivo Social para
matrícula na primeira série do curso, Aluno matriculado com vínculo na Unisa ou em outra lnstituição
de Ensino Superior, que venha a ingressar por meio de transferência externa, näo será considerado
r ngressa nte.

4.2. A lnscrição para o Processo Seletivo Social, modalidade de Educação à Distância e presencial, será feita
pela lnternet, através do site da Unisa, www.unisa.br; ou por meio do serviço de atendimento ao candidato,
utilizando-se de telefone ou WhatsApp, ambos pelo mesmo número (1"I.2141,-8555), em datas constantes
no ANEXO l. No caso de ser efetivada mais de uma inscrição, será considerada apenas a mais recente.

4.3. o candidato apenas poderá optar pela participação em uma modalidade, ou seja, presencial ou
educação a distância.

4.4, Ao inscrever-se no Processo Seletivo Social, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições
cont¡das neste Edital, não podendo delas alegar desconhecimento,
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5. DOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL CAMPUS PRESENCIAL E VAGAS

5.1. Os endereços dos Polos de Apoio Presencial e Campus Presencial constam no site
unisa.b resenc e também podem ser informados pelo telefone j.l-.

2141-8555. Todos os polos de apoio ao EAD da Unisa são participantes do Vestibular Social, sendo o critério
de seleção, o desempenho no processo seletivo.

5.2. Os cursos, Campus, habilitações/modalidades, atos de legalização, duração e vagas do processo
Seletivo Social, constam do ANEXO ll deste Edital.

6. DA CONVOCAçÃO À VlnrRícu¡_n

6.1. Os candidatos inscritos deverão realizar a matrícula online, pelo site www.unisa.br logo após a

aprovação e convocação, e respeitando o prazo estabelecido no calendário constante no Anexo I do Edital.

6.2. A matrícula realizada online somente terá validade após a entrega de uma cópia autenticada em
cartório ou cópia simples, acompanhada do original, dos seguintes documentos de matrícula:

a. Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;

b. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

c. Certidão de Nascimento e/ou Casamento;

d. Cédula/Carteira de tdentidade - RG;

e. Cadastro de Pessoa Física -CPF (não o possuindo, ou sendo menor de 18 (dezoito) anos, entregar
cópia do CPF do pai ou responsável legal);

f. Boletim individual de desempenho do ENEM para os candidatos inscritos, nos termos do item 2.1.
Se no ato da matrícula forem constatadas diferenças entre as informações prestadas quanto às
avaliações que constam no boletim individual de desempenho do ENEM, será anulada a classificação
e, após a devida correção, proceder-se-á a reclassificação do candidato.

6.2.1. A entrega dos documentos deverá ocorrer presencialmente, no campus/polo para o qual se
matriculou

6.2.2. A data do documento de conclusão do Ensino Médio, necessariamente, deve ser anterior à

data da matrícula.

6.2.3. O candidato que encaminhar documento de conclusão de curso do Ensino Médio ou
equivalente, realizado no Exterior, deve também encaminhar o documento de equivalência formal
do referido curso, expedido pela Secretaria de Estado da Educação.

6.2.4. Perde direito à vaga no Curso da Unisa o candidato convocado para a matrícula que não
apresentar qualquer um dos documentos relacionados para a sua efetivação no prazo estipulado.

6.2.5. Será nula de pleno direito, a qualquer época, a classificação do candidato que tenha
participado do Processo Seletivo Social e realizado matrícula fazendo uso de documentos falsos ou
utilizado de meios ilícitos

Campus lnterlagosr Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, 340 - Jardim das lmbuias, São Pauto - SP

Campus Metrô Adolfo Pinheiro: Rua lsabel Schmidt, 349 - Santo Amaro, São Pauto - SP

Campus Metrô Marechal Deodoro: Rua Dr. GabrÍel dos Santos, 30 - Santa Cecília, São PauLo - SP



Universidade Santo Amaro

6.2.5. A taxa Administrativa não precisa ser paga

CoMPROVAçÃO DE TNFORMAçöES

7.L. Após a efetivação da matrícula online o aluno deverá entregar os documentos de comprovação das
informaçöes para análise socioeconômica, conforme ANEXO lll.

7.2. Ao entregar a documentação socioeconômica, o candidato deverá informar os dados dos memloros do
grupo familiar, inclusive daqueles que eventualmente não possuam renda.

7.3. Caso o grupo familiar restringir-se ao próprio candidato, este deverá comprovar recebimento de renda
própria que suporte seus gastos, condizente com seu padrão de vida e de consumo, sob pena de reprovação
na aferição da documentação e, consequentemente, a não concessão da bolsa.

7.3.1. Entende-se por grupo familiar, além do próprio candidato, o conjunto de pessoas que resídem
na mesma moradia e que sejam relacionadasao candidato pelosseguintesgrausde parentesco: pai,
padrasto, mãe, madrasta, cônjuge, companheiro (a), filho (a), enteado (a), irmão/irmã, avô/avó;

7.3.2. Usufruam da renda bruta mensal familiar desde que:

a' Para os membros do grupo familiar que possuam renda própria, seus rendimentos brutos
individuais sejam declarados na composição da renda bruta mensalfamiliar;

b' Para os membros do grupo familiar que não possuam renda própria, a relação de dependência
seja comprovada por meio de documentos emitidos ou reconhecidos por órgãos oficiais (Receita
Federal, INSS) ou pela fonte pagadora dos rendimentos de qualquer um dos componentes do
grupo familiar.

7.3.3. Entende-se como renda bruta mensal familiar a soma de todos os rendimentos auferidos por
todos os membros do grupo familiar, composta do valor bruto de salários, proventos, vale
alimentação, gratlficações eventuais ou não, gratificações por cargo de chefia, pensöes, pensöes
alimentícias, aposentadorias, benefícios sociais, comissões, pró-labore, outros rendimentos do
trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos
do patrimônio, e quaisquer outros.

7.3.4' Caso o candidato seja pré-selecionado, as informações prestadas na ficha de inscrição deverão
ser devidamente comprovadas. A falsidade destas informações implicará na reprovação do candidato
no processo de aferição ou cancelamento da bolsa porventura concedida, além de sujeitar o
candidato às penalidades previstas em lei.

7.4. Caso venha a ser reprovado na aferição da documentação, o candidato não fará jus à bolsa a partir do
segundo semestre devendo arcar com o ônus do pagamento das parcelas da semestralidade.
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8. NORMAS DE CON E MANUTENçÃO DE BOLSA

8.1. A referida bolsa será a da com base nas informações e na documentação apresentada na fase de
comprovação de informações

8.2. A bolsa é concedida n

r ocasião do Processo Seletivo Social.

parcelas mensais referentes aos meses de janeiro a junho de 2022,
condicionada à manutenção do vínculo acadêmico na vigência do contrato

8.3. Havendo disponibilidade verba, a renovação da bolsa será realizada desde que o aluno regularmente
matriculado no semestre anter atenda aos seguintes requisitos:

Ter obtido aproveitam nto acadêmico em pelo menos 7s% das disciplinas cursadas no semestre
a nterior

b. Manter as mesmas con ições de renda familiar per capita

8.4. A partir do 3e período o aluno poderá trancar a matrícula, pelo período máximo de 4 períodos
letivos.

8.5. A bolsa é concedida para curso/habilitação solicitado no processo do pedido de bolsa, não sendo
abilitaçäo, exceto quando näo houver formação de turma e a UNISAtransferível para outro cu

considerar conveniente a tra rencta

8.6. Caso o aluno abandone os studos a bolsa será encerrada definitivamente

8.7. O bolsista que não obtiver aproveitamento acadêmico em 75% das disciplinas cursadas no semestre
letivo terá a bolsa encerrada nitivamente

8.8. A bolsa será encerrada haja alteração da condição socioeconômica do candidato

Parágrafo Único: A constatação, a qualquer tempo, da inidoneidade dos documentos apresentados, bem
como falsidade de informações prestadas pelo estudante, implicará o imediato encerramento da bolsa
concedida, além de sujeitar o(a) aluno(a) às penalidades previstas no código civil.
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9. DAS DtSPOS|çöES GERA|S.

9.1. É facultado ao aluno solicitar cancelamento de matrícula, devendo para isso protocolar solicitação no
Portal do Aluno.

9.1.1. A ausência de pedido formal de cancelamento de matrícula inicial por parte de alunos
desistentes implicará na continuidade de seu débito para com a UNISA, inclusive das parcelas
vincendas.

9.2. Devido às características deste Processo Seletivo, não haverá vistas ou revisão do exame ou
recontagem de pontos.

9.3. Os períodos letivos iniciar-se-ão em datas constantes do Calendário Acadêmico2OZZ.

9.4. Na hipótese de restarem vagas não preenchidas poderão ser realizados novos processos seletivos, a

critério da Comissão Coordenadora do processo Seletivo em questão.

9.5. Os Editais do Processo Seletivo de lngresso aos Cursos Superiores na Modalidade de Educação a
Distância e Educação Presencial encontram-se publicados na íntegra no sife www.unisa.br

9.6. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do
Processo Seletivo de lngresso aos Cursos da Unisa.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Universidade de Santo 8 de janeiro de 2022.

Ulllt--
Dra. Luciane Lucio Pereira,

Reitora
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ANEXO I _ CRôNOGRAMA

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SOCIAL DE INGRESSO AOS CURSOS SUPERIORES,
MODALIDADES PRESENCIAL E DE EDUcAçÃo A DtSTÂNcn - EAD DA UNTVERSTDADE
SANTOAMARO, TURMAS DE JANEIRO DE ZOZZ.

311112022 a
151212022

peRiono DAS tNScRtÇöES vtA tNTERNET.
lnício das inscrições do Processo Seletivo somente via internet no site: www.unisa.br
Encerramento das inscrições via internet às 2l horas.

151212022 Encerramento do período para a realização da matrícula online.

311112022 a
16t2t2022

Comprovação d as inf ormações para análise socioeco nômica.
Comparecimento dos candidatos para apresentaçäo da documentação comprobatória

PRESENCIAL
Local: Rua lsabel Schmidt, 349 - Santo Amaro - CEp: 04743_030
Referência: Metrô Adolfo pinheiro - São paulo - Sp
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 1gh

Sabado: 08:00 as '12:00.

EAD
Nos polos da Unisa localizados em todo o país, cuja consulta pode serf eita pelo site

211212022 DivulgaçãodosResultados
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ANEXO II

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SOCIAL DE INGRESSO AOS CURSOS SUPERIORES,
MODALIDADE DE EDUCAçÃO A DISTÂNCIA _ EAD, TU MAS DE JANEIRO DE2022.

7. Bolsas de estudo para os cursos de Educação a Distância da unisa

A Unisa concederá bolsas de estudo de 100%, válidas para os cursos cle educação a distância listados
abaixo e durante toda a sua duração, desde que respeitadas as regras do item 8 do Edital.

Serão selecionados os candidatos com a melhor classificação no Processo Seletivo Social, em número
suficiente para preenchimento das vagas oferecidas, independentemente do polo, sendo parte do
processo a entrega de documentos socioeconômicos listados no Anexo lll do Edital.

l.L Cursos de EAD participantes do Processo Seletivo Social - Bolsas de L00%

Campus lnterlagos: Rua Prof. Ëneas de Siqueira Neto, 340 - Jardinl clas lnrbuias, São Pauto - Sp
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Adm inistração
Portaria MEC274, de 03/O4/2O17 publicada no DOU de

0410412ot7 16 20

Ciências Biológicas - Licenciatura Resolução CONSUN Na 025/2017 16 18 10

Ciências Contábeis
Portaria MEC214, de 03/04/ZO!1 publicada no DOU de

04/04/2oL7 T6 28 1-0

Educação Física - Licenciatura Resolução CONSU N Ns OO3/ 2OIl l-6 24 72

Geograf ia Resolução CONSU Ne 067/2016 16 L4 10

H istóri a
Portaria MEC 535, de 22/O9/201,s publicada no Dou de

23/09/2Ot6 t6 20 10

Letra s Resolução CONSU N Ns 068/ 2016 16 20 10

Matem ática Portaria CONSUN Ne 062/2016 L6 20 10

Pedagogia
Portaria MEC 535, de 22/09/201.5 Publicada no DOU de

23/09/2Ot6 L6 24 30

Serviço Social
Portaria MEC 790 de 22/I2|ZjU publicada no DOU de

24/1,2/2oL4 L6 20 20

Estética e Cosmética Resolução CONSU N Ne OO4 / 2OI7 10 16 I
G estã o Am bienta I Portaria Ne 286, DE 7/fol2020, publicada do DOU de 9/to/2o2O I 1.2 L0

Gestão Comercial Resolução CONSU Ns 10/2008 Ò t4 10
Gestão da Qualidade Portaria 232, de 17/05/ 2019 publicada no DOU de 20/OS/ZOI9 8 7 l-0

Gestão de Recursos Humanos
Portar¡a l\/\EC274, de O3lO4/2OIj publicada no DOU de

04l04l2o1l 8 7 20

Gestão Financeira
Portaria ns 3'J.7/2020 de L5/IO/2O2O. publicada no DOU em

1,6/1"012O2o
8 14 12

Gestão Hospitalar Portaria Ns286, DÊ 7/1,O/2o2o publicada do DOU de9/Io/2o2o. 't2 l 8

Gestão Pública
Portar¡a ns 846, de 29/1L/201.8, publicada no DOU de

30/11,/20L8 ö L4 L0

Log íst¡ ca
Portaria MEC 420 de 24/7/2Ot4 Publicada no DOU de

2s/07 /20].4
I 1.4 10

Ma rketi ng Resolução CONSU Ns 016/2018 8 74 L0
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2. Bolsas de estudo para os cursos de Educação presencial da unisa

A Unisa concederá bolsas de estudo de75%o, válidas para os cursos listados abaixo e durante toda a sua
duração, desde que respeitadas as regras do item g do Edital.

A concessão das bolsas esta rá atre lada ao dese mpen ho do can didato no processo se letivo da U n isa, a lém
da entrega dos documentos de comprovação da situação socioeconômica, conforme listado no Anexo lll
do Edital.

Serão selecionados os candidatos com a melhor classificação geral no Processo Seletivo Social da Unisa,
em número suf iciente para preenchimento das vagas oferecidas em cada um dos cursos.

2.1 Número de bolsas de estudo de 75yo por curso presencial

cuRsos

a) Campus lnterlagos - Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, 340 -Jardim das lmbuias, São paulo -Sp

Educação Física - Bacharelado Portaria MEC ns 660, de2Blg/1"/I8

Estética e Cosmética -Tecnólogo

Ciências Biológicas -

lacha relado

Portaria MEC ne 215 de 3IlIo/12

I

Campus fnterlagos: Rua Prof, Enéas de Siquef ra Neto, 340 - Jarclim das lmbuias, São pauto - Sp

Campus Metrô Adolfo Pinheiro: Rua lsabet Schrnidt, 349 - Santo Amaro, São par.¡to - Sp

Campus Metrô Marechal Deodoro: Rua Dr. Gabriet clos Santos, 30 - Santa Cecitia, São pauto - Sp

Fisioterapia - Bacharelado

Farmácia - Bacharelado

Nutrição - Bacharelado

Portaria MEC ne 1096, de2411,2/ts

Portaria MEC ns 133, de U3/20L8

Portaria MEC ns 566, de20/8118

Resolução CONSUN ns 06U16

Publicada no D.O.U de30/12/ts

Publicada no D.O.U de 1,/IO/!B

Publicada no D.O.U de2/3/1,8

Publicado no D,O.U de 6/IIl12

Publicada no D.O.U de 21,/BlLB

8

8

t4

5

74

0

I

t4

T4

8

L4



Universidade Santo Å,maro

b) Campus Metrô Adolf o Pinheiro - Rua lsabelschmidt, 349 - Santo Amaro, São paulo - Sp

Adm inistração )orta ria MEC ns 212, de 25/6/20 blica no D,O.U de7/7/20 ó 1.4

Comunicação Social: publicidade e

Propaganda - Bacharelado
Portaria MEC ns 706, de IB/t2/13 )ublicado no D.O.U de 19/12/13 t4

Gestão da Tecnologia da lnformação -
Iecnól ogo Resolução CONSU N ne 098/2014

5 10

ecnólogo

estão de Recursos Humanos - Portaria MEC no- 2L2, de 25/6/20 Publicada no D.O U de7/7/20 4 7

Gestão Financeira - Tecnólogo Portaria MEC n"- 2!2, de 25/6/20 Publicada no D.O.U de7/7/20 4 7

I istória )ortar¡a MEC nP 794, de 14/t2/1,6 Publicada no D.O.U de 1,5/12/1,6 ô t4

-ogística )ortaria MEC ne 212, de25/6/20 Publicada no D O.U de7/7/2o 4 7

Marl<eting - Tecnólogo )ortar¡a MEC ne 2L2, de 25/6/20 Publicada no D.O.U de7/7/2O 4 1

Pedagogia - Licenciatura )ortaria MEC ns 794, de 1,4/12/L6 Publicada no D.O.U de t5/12/t6 a T4

Serviço Social - Bacharelado Portar¡a MEC ne 212, de 25/6/20 Publicada no D.O.U de7/7/2O a 74

Campus lnterlagos: Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, 340 - Jardirn das lrnbuias, São pauto - Sp
campus Metrô Adolfo Pinheiro: Rua lsaþel. Schrnidt, 349 - santo Amaro, são pau[o - sp

Campus Metrô Marechal Deodoro: Rua Dr. Gabriel dos Santos, 30 - Santa Cecítia, São pauto - Sp
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ANEXO III

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SOCTAL DE TNGRESSO AOS CURSOS SUpERtORES, MODALTDADE DE

roucRçÃo ¡ olstÂruclR - EAD E pREsENcTAL DA uNtvERstDADE sANTo AMARo, TURMAs DE JANEtro
DE 2022.

1. DocuMENTos PARA coMpRovAçÃo o¡ rruroRvnçörs pREsrADAs run lruscnrçÃo

Os candidatos deverão comprovar as informações prestadas na inscrição através de uma cópia simples
acompanhada do original ou uma cópia autenticada em cartório dosseguintes documentos:

Documentos do candidato:

Boletim do ENEM (obrigatório para candidatos optantes da pontuação do Boletim
lndividual de Resultados do ENEM);
Cédula/Carteira de ldentidade - RG (obrigatório);
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CpF (obrigatório);
Comprovante de residênciaem nome do candidato (obrigatório);
carteira de trabalho atualizada e cópia das seguintes páginas: ldentificação (página da
foto), qualificaçäo civil (dados pessoais), registros dos contratos de trabalho e página
posterior ao último registro (em branco);
Histórico escolar e Certificado de conclusão do Ensino Médio;
Comprovante de rendimentos do estudante (obrigatório);
Declaração de imposto de renda (obrigatório);
comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de um
deles não constar do grupo familiar do candidato;
Quaisquer outros documentos que a IES julgar necessários à comprovação das
informações prestadas pelo candidato.

Documentos de cada um dos membros do Grupo Familiar:

Cédula/Carteira de identidade - RG (obrigatório);
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CpF (obrigatório);
comprovante de residência em nome do membro do grupo familiar (obrigatório);
carteira de trabalho atualizada e cópia das seguintes páginas: ldentificação (página da
foto), qualificação civil (dados pessoais), registros dos contratos de trabalho e página
posterior ao último registro (em branco);
Comprovantes de rendimentos (obrigatório);
Declaração de imposto de renda (obrigatório)
comprovante do grau de parentesco, quando o membro do grupo familiar não constar
em nenhum dos documentos apresentados;
comprovante de dependência de um dos membros do grupo familiar, no caso de não
possuir renda própria;

Quaisquer outros documentos que a IES julgar necessários à comprovação das
informações prestadas pelo candidato.

Campus lnterlagos: Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, 340 - Jardim das lnrbuias, 5ão Pauto - 5P
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Rendimentos do candidato e dos demais membros do grupo familiar a serem comprovados que servirão
de base para o cálculo da renda bruta mensal:

Valor bruto de salários, proventos, vale alimentação, gratificações eventuais ou não, gratificações por
cargo de chefia, pensões, pensões alimentícias, aposentadoria, benefícios sociais, comissões, pró-labore,
outros rendimentos de trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo,
rendimentos auferidos do patrimônio, e quaisquer outros.

São considerados comprovantes de rendimentos:

EmpreAado com registro em carteira: cópia dos três últimos demonstrativos de
pagamento (holerites); carteira de Trabalho atualizada e cópia das seguintes páginas:
ldentificação (página da foto), qualificação civil(dados pessoais), registros dos contratos
de trabalho e página posterior ao último registro (em branco);

Se trabalhador autônomo ou profissional liberal: guias de recolhimento de INSS dos
três últimos meses, compatíveis com a rendadeclarada e Declaração Comprobatória de
Percepção de Rendimentos - DECoRE, original, dos três últimos meses, feita por
contador ou técnico
contábil inscrito noCRC, Declaração de lmposto de Rendaou DeclaraçãoAnual de lsento
(DAl) com respectivo recibo de entrega, extratos bancários dos últimos três meses;

se proprietário. sócio ou diretor de empresa: comprovante de pró-labore e contrato
social, Declaração de lmposto de Renda pessoa Física e respectivo recibo de entrega,
Declaração de lmposto de Renda pessoa Jurídica e respectivo recibo de entrega,
extratos bancários dos últimos três meses;

Se aposentado. pensionista ou afastado por licenca médica: três últimos comprovantes
de recebimento de aposentadoria, pensão ou comprovante de auxílio doença; carteira
de Trabalho atualizada e cópia das seguintes páginas: ldentificação (página da foto),
qualificação civil (dados pessoais), registros dos contratos de trabalho e página posterior
ao último registro (em branco);

Se trabalhador informal: Carteira de Trabalho atualizada e cópia das seguintes páginas:
ldentificação (página da foto), qualificação civil (dados pessoais), registros dos contratos
de trabalho e página posterior ao último registro (em branco) e declaração de renda
informal;

sem rendimentos: carteira de Trabalho atualizada e cópia das seguintes páginas:
ldentificação (página da foto), qualificação civil (dados pessoais), registros dos contratos
de trabalho e página posterior ao último registro (em branco), rescisão do último
contrato de trabalho (quando tiver ocorrido a menos de 6 meses) e declaração de que
não possui rendimentos;

Rendimentos auferidos do patrimônio: contrato de locação ou outro documento
próprio.
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