
 

 

 
 

LISTA GERAL DE DOCUMENTOS 
 

 

Ficha de Aprovação do PROMUBE (disponível no site do Unicesumar). 

Termo de Compromisso para voluntariado (disponível no site do Unicesumar). 

Declaração de grupo familiar (disponível no site do Unicesumar). 

Declaração de não vínculo (disponível no site do Unicesumar “Declaração Bolsista”). 

RG do candidato e de todos os membros do grupo familiar.  

Certidão de Nascimento do candidato, dos menores de 18 anos do grupo familiar e dos que se 

declaram solteiros.  

CPF do candidato e de todos os membros do grupo familiar. 

Título de Eleitor do candidato. 

Certidão de Casamento ou Comprovante de Separação/Divórcio/Óbito de todos os membros do 

grupo familiar.  

Escritura Pública de União Estável de todos do grupo familiar (quando for o caso). 

Comprovante de Residência em nome do candidato (EM CASO DE MORAR SOZINHO) atual e de 

no mínimo 2 (dois) anos atrás. Ex. conta de água de JAN/2018 e de JAN/2019 (comprovante que 

seja enviado pelo Correios) e/ou 

Comprovante de Residência em nome de um dos membros do grupo familiar Ex. conta de água 

de JAN/2018 e de JAN/2019 (água, energia ou telefone fixo). 

Última Declaração de Imposto de Renda completa do candidato e de todos os membros do grupo 

familiar. 

Comprovante de rendimento do candidato e de todos os membros do grupo familiar. 

Carteira de Trabalho (cópias das páginas de identificação até o último contrato de trabalho com 

a próxima página em branco) de todos os membros do grupo familiar. 

Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão do Ensino Médio. 

Declaração de Bolsista Integral no Ensino Médio, caso tenha feito ensino médio em escola 

particular. 

 

As fotocópias apresentadas devem estar acompanhadas de suas vias originais, para devidas 

autenticações. 
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