
 

 

PROUNI – CHECK LIST 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DO (A) CANDIDATO (A) E GRUPO FAMILIAR : 

 
 Certificado de conclusão do ensino médio e Histórico Escolar - indicando as escolas 

em que o candidato cursou nas três séries. 
 Declaração de bolsista – Se o candidato declarou ter cursado o Ensino Médio em Instituição 

privada na condição de bolsa de estudos integral, apresentar declaração atualizada da Escola em 
papel timbrado, assinada pelo diretor, informando o percentual da bolsa.  

 RG ou CNH (maiores de idade); 
 CPF (maiores de idade); 
 Certidão de nascimento (menores de idade ou membro do grupo familiar que não 

seja casado); 
 Comprovante de residência atualizado em nome de todos os maiores de idade, 

podendo ser (água, luz, telefone, internet, contrato de locação e etc.); 
 Comprovante de renda (3 últimos contracheques no caso de renda fixa / 6 

últimos contracheques em caso de renda variável); 
 Comprovação de renda para AUTONOMOS poderão ser considerados CTPS + último 

IRPF + Recibo de entrega, declaração do contador, Pró-labore ou Decore; 
 Carteira de Trabalho (CTPS), apresentar páginas da foto, verso, último contrato de 

trabalho (se for o caso) e página em branco do contrato de trabalho posterior; 
(obrigatório para todos os maiores de idade desempregado)  

 Declaração de IRPF (completa) + Recibo de entrega  
 Comprovação de renda para aposentados e pensionistas, apresentar 3 últimos 

rendimentos do INSS ou consultar pelo site do DATAPREV o último rendimento e 
imprimir: http://www.dataprev.gov.br/);  

 No caso de ausência dos pais, apresentar declaração de ausência de genitores: 
divorcio, e/ou certidão de óbito. (Ausência de genitores com 2 (duas)testemunhas, não 
reconhecer firma, anexar copia do RG e CPF das testemunhas junto a declaração. 

 Certidão de casamento ou declaração união estável.  
 Candidatos com deficiência apresentar laudo com CID. 
 Ordem da entrega/envio da documentação: candidato, pais, irmãos, avós, outros. 

 

ATENÇÃO: A Instituição de Ensino poderá solicitar qualquer documentação 

que julgar necessário.  

http://www.dataprev.gov.br/

