
Guia Rápido de documentação para inscrição no PNAES 2018

 Vai solicitar auxílio moradia?
 Documentação necessária:
1. Comprovante de matrícula (É o atestado de matrícula que está disponível

no SIGAA);
2. Termo de Compromisso (Anexo I que está no edital)
3. Carteira de Identidade do discente e de todos que dependem da renda que

o sustenta;
4. CPF discente e de todos que dependem da renda que o sustenta;
5. Carteira de trabalho do discente e de todos que dependem da renda que o

sustenta. Mesmo os dos que estão desempregado ou nunca tiveram a carteira
assinada. (Cópia das páginas de identificação do trabalhador, último contrato de
trabalho, da página o lado em branco comprovando que não tem vínculo
empregatício e página com registro atualizado do salário referente ao ano de 2018);

6. Comprovante de residência atualizado (Conta de energia ou água) do local
onde o discente mora em Parauapebas e da residência de seus responsáveis que
moram em outra cidade;

7. Contrato de aluguel reconhecido em cartório (Caso não haja o contrato de
aluguel é aceito a “Declaração de Aluguel sem contrato”, é o anexo IX que está
disponível no edital. Neste caso não é preciso autenticar em cartório desde que
tenha a cópia do RG e CPF do locador, juntamente com o comprovante de residência
no nome do locador);

8. Certidão de óbito do pai ou da mãe, se for o caso;
9. Certidão de casamento com averbação de divórcio (dos pais ou do

estudante), se for o caso;
10. Contracheque dos últimos 3 meses, para quem está empregado. Se não

possuir contracheque deve anexar os recibos de pagamento;
11. Extrato bancário dos últimos 3 meses do discente e de todos que

dependem da renda que o sustenta;
12. Para quem for aposentado ou recebe benefício do INSS, deve ser os 3

últimos extratos de benefício da Previdência Social;
13. Se for participante de algum programa social: Cartão do Programa Social

em questão (Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada, etc.), e 3 últimos
extratos bancários atualizado;

14. Em caso de discentes e/ou familiares com doença incapacitante ou uso
contínuo de medicamentos: Laudo médico com CID (Código Internacional de
Doenças), quando se tratar de doença crônica ou degenerativa/ Comprovante de
despesa com saúde, em caso de pessoas em tratamento;

15. Para o DISCENTE que está desempregado e não exerce qualquer atividade
que lhe dê ao menos uma pequena renda, deve utilizar o Anexo X “Declaração de
não exercício de atividade remunerada ou outra fonte própria de Renda”;

16. Para o FAMILIAR que está desempregado e não exerce qualquer atividade
que lhe dê ao menos uma pequena renda, deve utilizar o Anexo VII “Declaração de
Desemprego”

17. Para quem faz “bico” (exerce esporadicamente alguma atividade que gere
uma renda) utilizar o ANEXO V “Declaração de Trabalho Informal”



 Vai solicitar o Auxílio Alimentação, e/ou Auxílio Creche, e/ou
Auxílio Eventual, e/ou Auxílio Transporte e/ou Pedagógico?

Documentação necessária:
 A mesma documentação para solicitar o auxílio moradia, exceto o item 7.

Observações:
 Nos demais casos de tipo de trabalho consultar os anexos disponibilizados

no edital;
 Na falta de qualquer documentação utilizar o anexo VIII “Declaração de

ausência de documentos”. No caso de falta de RG e CPF além da declaração anexar
o Boletim de Ocorrência (B.O);
 No momento da inscrição no Cadastro único será aceito conta corrente ou

poupança no nome do discente, mas ao sair o resultado e for contemplado com o
auxílio é obrigatório a mudança para conta corrente, pois o pagamento só é aceito
nesta conta;
 Pode solicitar todos os auxílios que se enquadre + o auxílio eventual (que

será pago em uma única parcela); Para cada auxílio solicitado deve-se anexar toda a
documentação novamente;
 Pode ser colocado toda a documentação é uma pasta zipada, desde que em

cada documento pdf seja discriminado qual documento está sendo apresentado;
 FIQUE ATENTO para anexar toda as documentação, pois a falta de qualquer

documento já elimina o discente;
 Em caso de dúvidas procurar a equipe psicossocial do campus, que atende

das 08:00h às 17:00h;

Até o dia 20 será disponibilizado na sala da equipe
pscicossocial 2 computadores e 2 scanner para
auxiliar os discentes nas inscrições do PNAES. Do
horário de 09:00 as 16:00h.
Bem como estará disponível o laboratório de
informática, para as inscrições.

Orientações e edital está disponível no site:
Proaes UFRA


