LISTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE BOLSAS
SOCIAIS UNICATÓLICA

1. Documentos do (a) requerente – originais e cópias:
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) Documento de identificação com foto;
) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
) 01 foto 3x4 atual;
) Comprovante de residência em nome do (a) requerente;*
) Comprovante de rendimentos para os (as) requerentes que possuam renda;**
) Comprovante de matrícula do (a) requerente (Extrato de Matrícula);
) Certidão de Nascimento, para requerentes solteiros (as);
) Certidão de Casamento, para requerentes casados (as); ***
) Comprovante de Divórcio, para requerentes divorciados (as);****
) Certificado e histórico escolar do ensino médio;

2. Documentos dos familiares – originais e cópias:
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) Documento de identificação com foto, para maiores de 18 anos;
) Cadastro de Pessoa Física (CPF), para maiores de 18 anos;
) Certidão de Nascimento, para membros solteiros;
) Comprovante de residência em nome de todos os membros maiores de 18 anos;*
) Comprovante de rendimentos para todos os membros que possuírem renda;**
) Comprovante de matrícula para membros que forem alunos da Unicatólica;
) Certidão de Casamento, para todos os membros casados;***
) Comprovante de Divórcio, para membros divorciados;****



* Caso o (a) requerente ou membro familiar não possua comprovante de residência
em seu nome, deverá providenciar Declaração de Residência, com firma
reconhecida em cartório.
** Para requerentes e membros familiares que forem declarantes de Imposto de
Renda, faz-se necessário apresentar a Declaração de Imposto de Renda atual.
*** Para requerentes e membros familiares que não forem casados (as), mas
estiverem em situação de convívio marital, faz-se necessário apresentar
Declaração de Convívio Marital, com firma reconhecida em cartório.
**** Para requerentes e membros familiares que não estejam oficialmente
divorciados, mas não convivam maritalmente com seus cônjuges, faz-se
necessário apresentar Declaração de Não Convívio Marital, com firma reconhecida
em cartório;






A UNICATÓLICA DISPÕE DE MODELOS DE TODAS AS DECLARAÇÕES REQUERIDAS
NESTE CHECK LIST.

