
LISTA GERAL DE DOCUMENTOS 

ORIGINAIS E CÓPIAS 

 

1) Ficha de aprovação do PROMUBE (disponível no site da Unicesumar) 

2) Termo de compromisso para voluntariado (disponível no site da Unicesumar) 

3) Declaração do grupo familiar (disponível no site da Unicesumar) 

4) Declaração de não vinculo (disponível no site da Unicesumar- Declaração Bolsista) 

5) Cédula de Identidade – RG 

a. Do candidato pré-selecionado; 

b. De todos os membros do grupo familiar; 

6) Boletim do Enem 2018 do candidato 

7) Certidão de Nascimento / Comprovante do Estado Civil 

a. Do candidato pré-selecionado e dos menores de 18 anos; 

b. De todos os membros do grupo familiar; 

8) CPF: 

a. Do candidato pré-selecionada; 

b. De todos os membros do grupo familiar; 

9) Título de Eleitor do candidato 

 
 

10) Comprovante de Residência (água, energia ou telefone fixo) atual e de 2(dois) anos atrás. 

a. Em nome do candidato pré-selecionado caso se declare independência financeira; 

b. Em nome de um dos membros do grupo familiar (água, energia ou telefone fixo); 

11) Última Declaração de Imposto de Renda completa 

a. Do candidato pré-selecionado; 

b. De todos os membros do grupo familiar; 

12) Comprovante de Rendimentos 

a. Do candidato pré-selecionado; 

b. De todos os membros do grupo familiar; 

13) Carteira de Trabalho 

a. Do candidato pré-selecionado; 

b. De todos os membros do grupo familiar; 

14) Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão de Curso do candidato pré-selecionado. 

15) Declaração de bolsista integral no Ensino Médio do candidato pré-selecionado, caso tenha feito ensino médio em escola 

particular. 

 . 

 

 

 

 

 

 
LISTA GERAL DE DOCUMENTOS – MATRÍCULA 

 

Cópia e Original do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, acompanhado do Certificado de Conclusão. 

Cópia e Original Cédula de Identidade – RG 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 

Cópia e Original do Cadastro de Pessoa Física - CPF 

Cópia e Original da Certidão de Nascimento (sem tarja) ou Casamento (com averbação de divórcio, se for o caso) 

 


