
ANEXO B 

(Lista de documentos para a entrevista com análise documental) 

Documentos (originais e fotocópias) que devem ser apresentados na 
entrevista: 

1. Carteira de identidade e CPF próprios e dos demais membros do grupo 
familiar ou certidão de nascimento para os menores que não possuem 
R.G.; 

2. Comprovante de residência atual do candidato e dos membros do grupo 
familiar; 

3. Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável, se for o caso 
(modelo de declaração disponível na internet: 
http://www.univali.br/seletivo  

4. Comprovante de separação ou divórcio do candidato ou dos pais, ou 
certidão de óbito, no caso de um deles não constar do grupo familiar do 
candidato por essas razões. 

5. Comprovantes de despesas com água, energia e telefone (fixo ou móvel). 
Apresentar uma fatura atual de cada. 

6. Comprovante de despesas com moradia: condomínio, pagamento de 
aluguel ou prestação de imóvel próprio. Apresentar contrato e os três 
últimos recibos. 

7. “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” (carro, moto, etc.), 
se houver. 

8. Última Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (IRPF), própria 
e dos demais membros do grupo familiar maiores de 18 anos. Para quem 
não declara Imposto Renda, apresentar a impressão da Consulta 
Restituições IRPF obtida no site da Receita Federal: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/i
ndex.asp.  

9. Comprovantes de rendimentos (ver opções abaixo) do candidato e dos 
demais integrantes de seu grupo familiar. Obs.: Para os maiores de 18 

anos que não possuem renda, apresentar declaração, com duas 

testemunhas, de que não exercem atividade remunerada + fotocópia 

da carteira de trabalho (páginas de identificação, último contrato de 
trabalho e página seguinte, mesmo em branco). Modelo de declaração 
disponível na internet: http://www.univali.br/seletivo 

 

 



 

São considerados comprovantes de rendimentos: 

 

� Se assalariado: três últimos contracheques ou os seis últimos se houver 
pagamento de comissão e/ou hora extra e carteira de trabalho; 

 

� Se trabalhador autônomo ou profissional liberal: 

a) Guias de recolhimento de INSS dos três últimos meses, compatíveis com a 
renda declarada + Declaração de Rendimentos (modelo no link abaixo) + 
Extratos Bancários dos últimos 3 meses e carteira de trabalho mesmo sem 
registro; 

b)  Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos - DECORE, 
original, dos três últimos meses, feita por contador ou técnico contábil inscrito 
no respectivo Conselho Regional – CRC + Extratos Bancários dos últimos 3 
meses;  

c) Na impossibilidade de apresentar os documentos dos itens “a” e “b”, 
apresentar uma Declaração de Rendimentos com firma reconhecida em 
cartório + carteira de trabalho + extratos bancários dos últimos 3 meses. 
Modelo de declaração disponível na internet: http://www.univali.br/seletivo  

 

� Se proprietário de empresa, comprovantes de pró-labore (três últimos) e 
contrato social ou instrumento equivalente e Imposto de Renda Pessoa Física 
e Jurídica; 

Para os membros do grupo familiar que possuem empresa, apresentar 
também a última Declaração do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) 
ou, se inativa, a Declaração de Inatividade da Empresa; 

 

� Se aposentado ou pensionista: o último comprovante de recebimento de 
aposentadoria ou pensão emitido pelo INSS, disponível na internet em: 
https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/extrato-de-pagamento-de-
beneficio/. Não serão aceitos extratos emitidos pelo banco; 

 

� Se produtor rural: notas fiscais de vendas dos últimos seis meses e 
Declaração de Rendimentos, conforme modelo disponível em: 
http://www.univali.br/seletivo e carteira de trabalho; 

 

� Se pescador artesanal: declaração da respectiva Associação ou Colônia de 
Pescadores, informando o valor médio mensal dos rendimentos e carteira de 
trabalho; 

 

 



� Se a renda for proveniente de Rendimentos de Aluguel ou de 
Arrendamento de Bens móveis e imóveis: contrato de 
locação/arrendamento devidamente registrado em cartório + 3 últimos 
comprovantes de recebimentos + Extratos Bancários dos últimos 3 meses; 

 
 
Obs.: Além da documentação obrigatória, os candidatos deverão apresentar 
quaisquer outros documentos que o entrevistador julgar necessário.  

Se aprovado na entrevista, deverá apresentar também os seguintes 
documentos para realizar a matrícula: 

· Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento; 
· Fotocópia da Carteira de Identidade (conforme o nome completo da 
certidão de nascimento ou de casamento); 
· Fotocópia do título de eleitor e o comprovante da última votação; 
· Fotocópia do CPF; 
· Fotocópia do Certificado de Reservista (ou documento que comprove 
quitação com o Serviço Militar); 
· Diploma ou Certificado de Conclusão de Ensino Médio (fotocópia e 
original); 
· Histórico Escolar de Ensino Médio (fotocópia e original); 
· Uma foto 3x4 recente; 
· Comprovante do Atestado de Vacina contra rubéola para mulheres de 
12 a 40 anos (Lei 10.196, de 24/07/96); 
. Comprovante de residência;  
· Preenchimento do perfil socioeconômico no ato da matrícula. 

 


