
RESULTADO PROAE 

  

Nome do Aluno Classificação 

Felippe Bandeira Matos                   1 

Priscilla Villa Oliveira                 2 

Larissa Bonatti Coelho                   3 

CÁSSIA CAROLINE DA HORA SOARES           4 

DÉBORA GARRIDO CANUTO                    5 

Fernanda Borges Melo                     6 

larissa alencar novaes                   7 

Maiara Andrade da Silva                  8 

RODRIGO FARIAS GOMES                     9 

RAISA MATIAS DE AMORIM                   10 

Rafaela Araújo Oliveira                  11 

TATIANE ALVES SANTOS BISPO               12 

Claudio Roberto Mendonça Vitti           13 

ROBERTO VINICIUS AQUINO DE FREITAS       14 

PEDRO ANTONIO COSTA AMPARO               15 

Líbia Castro Guimarães Gomes             Suplente 

Marcela Farias Costa                     Suplente 

O estudante classificado deve marcar sua entrevista no dia 20 ou 21/08 através do telefone 3276-
8273.  
Entrevista: 25/08  
Documentos necessários:  

 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROAE 
O estudante classificado deverá comparecer 30 minutos antes de sua entrevista munido da ficha de inscrição e  dos  

seguintes documentos: 

1. Comprovante de matrícula ou boleto que contenha o número da matrícula do aluno (xerox); 

2. Histórico Escolar do ensino médio se oriundo de Escola Pública (original e xerox); 

3. Carteira de identidade e CPF de todos que fazem parte do grupo familiar (RG ou certidão de nascimento p/menor de 

18anos)(xerox); 

4. Certidão de casamento ou divórcio do aluno e ou dos pais.quando dependente destes (original e xerox); 

5. Declaração de próprio punho, com duas testemunhas e firma reconhecida, no caso de separação não legal do aluno, dos 

pais e dos demais membros do grupo familiar, se for o caso (original -ficará retida); 

6. Caso exista, no grupo familiar, algum portador de doença grave especificada na Portaria MPAS/MS nº 2.998/2001, 

apresentar laudo médico detalhado (original-ficará retido) exames ,tipo de medicação e doses (original e xerox); 



7. Apresentar Declaração do Imposto de Renda simplificada ou completa (caderno completo) de todos os membros que 

possuem renda e declaram IR de pessoa física do exercício 2009 ano calendário 2008 acompanhada do respectivo recibo 

de entrega à Receita Federal(original e xerox); 

8. Se constar na declaração de Imposto de Renda que um dos membros do grupo familiar participou ou participa do quadro 

societário de empresa como titular ou sócio, deverá apresentar a renda através da DECORE, mas se a empresa estiver 

inativa deverá apresentar declaração atual de inatividade; se constar algum imóvel que já foi vendido-apresentar contrato 

de compra e venda (original e xerox); 

9.  Se for imóvel alugado, apresentar Contrato de Aluguel com firma reconhecida em cartório (locador e locatário)+ 03 
últimos recibos  pagos- acompanhado de  comprovantes de conta de água, condomínio, energia elétrica e IPTU em nome 
do proprietário do imóvel (original e xerox); Se o contrato de aluguel for com período inferior a um ano deve apresentar 
contrato(s) anterior(es); 

10.  Se a família reside em cidade do interior em imóvel alugado (apresentar contrato de aluguel c/firma reconhecida 

locador e locatário) acompanhado de comprovantes de conta de água, energia elétrica em nome do proprietário do 

imóvel(original e xerox) e Declaração do Cartório de Imóveis e Hipotecas da cidade informando que não possui 

imóvel.(original); IPTU(original e xerox); 

11.  Se financiado, apresentar os três últimos comprovantes (pago) do financiamento e o contrato (original e xerox); 

12. Se reside em República Estudantil, apresentar uma declaração (original) em papel timbrado da República, informando a 

residência do aluno.  

13. Comprovante de residência dos membros do grupo familiar (incluindo o aluno)(comprovantes de energia, telefone, água ou 

condomínio, IPTU, fatura de cartão de crédito etc.) (original e xerox);  . 

14. Carteira de trabalho de todos os membros do grupo familiar acima de 18 anos (incluindo o aluno) -original e xérox das 

seguintes páginas: 

a. A pessoa que não trabalha ou não há registro em CTPS  : da foto, qualificação civil, duas primeiras páginas de 

registro. 

b. A  pessoa que já trabalhou, mas encontra-se desempregada :da foto, qualificação civil + o registro do último 

emprego e a página posterior que encontra -se em branco. 

c. A  pessoa que está trabalhando com registro em carteira: foto, qualificação civil e a página que está registrado 

o emprego e a posterior que encontra -se em branco) 

15. OBS: Se um dos membros do grupo familiar apresentar a 2º via da carteira de trabalho sem registro, deverá comprovar 

através de documento emitido pelo Ministério do Trabalho e ou Caixa Econômica Federal os registros anteriores (original e 
xerox); Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos seis últimos meses. 

16. Aviso prévio, Rescisão Contratual e Seguro Desemprego para aquele que está desempregado no máximo há seis meses 

(original e xerox); 

17. COMPROVANTES DE RENDIMENTOS: 

ASSALARIADOS- (original e xerox); 
 Três últimos contracheques de remuneração mensal, no caso de renda fixa; 

 Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão; 

 Seis últimos contracheques, no caso de pagamento de hora extra; 
 APOSENTADOS E PENSIONISTAS: Três últimos contracheques; 
 ATIVIDADE RURAL, AUTÔNOMOS : DECORE com rendimentos dos três últimos meses; 
 SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS: DECORE(original) com rendimentos dos três últimos meses e contrato Social 
da empresa;  

 
18. Os membros do grupo familiar acima de 45 anos que não têm registro em carteira de trabalho ou não são servidores 

públicos devem apresentar  INEXISTÊNCIA  DE BENEFÍCIO INSS (retira em Posto do INSS) (original); 
19. Se os pais do aluno residem no interior ou em outro Estado devem apresentar declaração da Prefeitura local informando 

que não  
há vínculo empregatício. (original ficará retida); 

 

OBS: A FALTA DE QUALQUER DOCUMENTO IMPLICA EM DESCLASSIFICAÇÃO 


