
Orientações sobre documentos para se 

candidatar aos benefícios da Assistência 

Estudantil



ATENÇÃO!

Se você é estudante regularmente matriculado(a) em algum 

curso de graduação presencial na UFAM, nunca concluiu 

nenhum curso de graduação, e se encontra em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, você pode concorrer aos 

auxílios da Assistência Estudantil ofertados pelo DAEST/UFAM.

Fique atento(a) às documentações que devem ser apresentadas 

no prazo previsto no Edital!



Documentos de Identificação

 Devem ser apresentados os seguintes documentos de

identificação do seu núcleo familiar, com EXCEÇÃO do próprio

candidato:

 CPF e Identidade com foto (RG, Identidade Profissional, ou outro

documento oficial) – de TODOS os membros da família.

 Certidão de nascimento – de TODOS os menores, caso não

tenham RG e CPF.



CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social

 A CTPS é um documento que registra os contratos de trabalho que o

indivíduo tem ou já teve. O(A) estudante deverá apresentar a CTPS

de todos os membros do núcleo familiar que tenham 14 anos ou

mais, independentemente da situação de trabalho.

 Em caso de perda ou extravio, deve apresentar Boletim de

Ocorrência – BO atualizado (3 meses antes da data de inscrição).

 Cuidados no upload da CTPS: Não cortar a numeração da página;

Digitalizar, ou tirar foto de forma legível



CTPS – Carteira de Trabalho e 

Previdência Social

 Declaração de que não possui CTPS.

Deve ser 

apresentada 

caso alguém 

não possua a 

CTPS



As seguintes páginas da CTPS 

devem ser apresentadas: 

IDENTIFICAÇÃO

Lembrando 

que devem 

ser 

apresentadas 

TODAS as 

páginas do 

documento!



As seguintes páginas da CTPS devem 

ser apresentadas:

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Lembrando 

que devem 

ser 

apresentadas 

TODAS as 

páginas do 

documento!



As seguintes páginas da CTPS devem 

ser apresentadas:

CONTRATOS DE TRABALHO
Lembrando 

que devem 

ser 

apresentadas 

TODAS as 

páginas do 

documento!

Caso nunca tenha sido 

assinada, deve ser 

apresentada a primeira 

página intitulada 

‘CONTRATO DE 

TRABALHO’, mesmo que 

esteja em branco. 

Geralmente essa página 

vem após a página 

intitulada ‘DADOS 

PESSOAIS DO 

TRABALHADOR’ ou 

‘REGISTRO DE 

PROFISSÕES 

REGULAMENTADAS’.



As seguintes páginas da CTPS devem 

ser apresentadas:

CONTRATOS DE TRABALHO

Lembrando 

que devem 

ser 

apresentadas 

TODAS as 

páginas do 

documento!

Caso já tenha sido 

assinada, e esteja com 

o contrato de 

trabalho em vigência 

(ou seja, ainda esteja 

trabalhando), basta 

apresentar a página de 

contrato do atual 

trabalho, além das 

páginas da foto e da 

qualificação civil. 



As seguintes páginas da CTPS devem 

ser apresentadas:

CONTRATOS DE TRABALHO

Lembrando 

que devem 

ser 

apresentadas 

TODAS as 

páginas do 

documento!

Caso já tenha sido 

assinada, e esteja com 

o contrato de 

trabalho finalizado 

(ou seja, esteja 

desempregado), deve 

apresentar o último 

registro de contrato 

de trabalho da carteira 

e a página seguinte 

em branco para 

comprovar que não 

existe atualmente 

vínculo formal de 

trabalho

ÚLTIMO CONTRATO DE 

TRABALHO

PÁGINA SEGUINTE EM 

BRANCO



Extratos da Conta Corrente

Apresentar os extratos bancários de todas as

contas correntes que possuir com as

movimentações referente aos meses de análise

do Edital

Caso conste depósitos,

transferências e outras

movimentações de crédito

no extrato bancário, do

candidato e/ou de

familiares, que

ultrapassem o valor de

renda declarado, deve ser

apresentada justificativa

de próprio punho

esclarecendo a origem

dessas movimentações.



Extratos da Conta Corrente

Não serão validados

extratos bancários que não

informem o nome do titular

da conta, o número da

agência e conta e que não

sejam referentes ao

período de análise do

Edital.

ATENÇÃO

Caso não conste

movimentações nos

extratos da conta corrente

dos meses de análise, deve

ser apresentada uma

justificativa esclarecendo a

situação

ATENÇÃO



Declaração de Desemprego

Deve ser apresentada 

SOMENTE por quem 

não exercer 

NENHUMA atividade 

remunerada. Caso 

alguém realize venda 

ou preste serviço de 

QUALQUER espécie, 

mesmo que só ‘de vez 

em quando’ deve 

apresentar 

OBRIGATORIAMENTE 

a Declaração de 

Autônomo informando 

o valor da renda nos 

meses de análise do 

Edital 



Em caso de desemprego nos 

últimos 6 meses

Apresentar 

SOMENTE se ficou 

desempregado nos 

últimos 6 meses



Em caso de desemprego nos 

últimos 6 meses

Apresentar 

OBRIGATORIAMENTE 

em caso de 

recebimento do 

Seguro-Desemprego 

nos meses de análise, 

pois o mesmo será 

contabilizado para fins 

de cálculo da renda per 

capita

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO 

SEGURO DESEMPREGO



Para pescadores que receberam 

Seguro-Defeso

Apresentar 

OBRIGATORIAMENTE 

em caso de 

recebimento do 

Seguro-Defeso nos 

meses de análise, pois 

o mesmo será 

contabilizado para fins 

de cálculo da renda per 

capita

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO 

SEGURO DEFESO



Comprovante de recebimento da 

aposentadoria,  pensão, auxílio ou 

Benefício de Prestação Continuada - BPC

• Deve constar o valor bruto recebido, pois não será

validado somente extrato bancário (que informa

somente o valor líquido).

• Exemplo de comprovante a ser apresentado:

Extrato Previdenciário emitido no site: meu.inss.gov.br;



No site meu.inss.gov.br você deve seguir os 

seguintes passos para emitir o CNIS 

(Extrato Previdenciário):

Lembrando 

que devem 

ser 

apresentadas 

TODAS as 

páginas do 

documento!
FAZER O LOGIN

1



No site meu.inss.gov.br você deve seguir os 

seguintes passos para emitir o CNIS 

(Extrato Previdenciário):

Lembrando 

que devem 

ser 

apresentadas 

TODAS as 

páginas do 

documento!
2

3

4



O Extrato Previdenciário deve ser 

apresentado da seguinte forma:

Lembrando 

que devem ser 

apresentadas 

TODAS as 

páginas do 

documento!



Comprovação de Renda 

para Atividade Informal

Pessoas que exercem atividade remunerada sem vínculo formal

(trabalhadores/as informais, autônomos/as) podem apresentar:

• Declaração de Trabalhador Autônomo / Informal / Prestador de

Serviço, devidamente preenchida; OU

• Declaração de Rendimento (DECORE) especificando os valores

referentes aos meses análise do Edital, emitida por profissional

contábil.



Comprovação de Renda 

para Atividade Informal

Lembre-se de que o documento deve 

ser assinado e constar

a renda de acordo com os meses de

referência solicitados no Edital!

Essa Declaração também deve ser 

apresentada pelos trabalhadores rurais.

Declaração de Trabalhador 

Autônomo /                                      

Informal / Prestador de Serviço



Declaração de Rendimento 

(DECORE)

Lembre-se de especificar os

valores referentes aos meses

análise do Edital, emitida por

profissional contábil.

Também deve ser apresentada

OBRIGATORIAMENTE por

Proprietário de empresa ou

microempresa

Comprovação de Renda para 

Atividade Informal



Imposto de Renda 

Pessoa Física - 2019

 Todas as pessoas que declararam o Imposto de Renda de

Pessoa Física em 2019 devem apresentar a Declaração do

IRPF 2019 – ano base 2018.

 Também devem apresentar o Recibo de Entrega à Receita

Federal do Brasil.

 No caso de Declaração Retificadora, esta deve ser

apresentada acompanhada da Original.



Recibo de Entrega do IRPF

TODAS as páginas devem 

ser apresentadas!



Declaração do IRPF

TODAS as páginas devem 

ser apresentadas!



Declaração do IRPF

NÃO CONFUNDIR Comprovante de 

Rendimentos com Declaração de

Imposto de Renda. Caso apresente este 

documento, o mesmo não será

validado



Declaração de Isenção do IRPF

Caso seja isento de declarar Imposto

de Renda, ou seja, não tenha recebido 

valores superiores ao teto estabelecido pela 

Receita  Federal, é FACULTATIVA a 

apresentação da Declaração de Isenção de

Imposto de Renda



Situação de Moradia do

discente na cidade do

campus onde cursa a

graduação ou do

discente que desloca-

se diariamente de outro

município, comunidade

ou similares por não ter

mudado para a cidade

do campus onde cursa

a graduação

Alugado 20

Mora cedido com

parentes ou terceiros 15

Imóvel Financiado

10

Próprio

5

Situação de deficiência

e/ou de doenças com

uso contínuo de

medicação: discente

e/ou núcleo familiar

Laudo Médico ou

comprovante de gastos

com medicação de uso

contínuo ou cartão de

acompanhamento

emitido por Unidade de

Saúde.

5

Documentos para pontuação

Para receber pontuação pela situação 

de moradia (casa própria, alugada, 

financiada, cedida), situação de deficiência e

de doenças com gastos permanentes, 

não basta apenas informar na

Ficha de Avaliação Socioeconômica (ficha

de inscrição no e-campus), precisa 

comprovar através de documentos. 

O fato de não apresentar esses 

documentos não gera

indeferimento, todavia deixa o candidato

com uma pontuação baixa, interferindo

sobremaneira na classificação.



Documentos para pontuação

Comprovante de residência

ATUALIZADO do Candidato (a) e

da família caso este não resida com

a mesma. VALE 05 pontos

Pode ser (contas de água, 

energia elétrica ou 

telefone etc.). 

Deve ser ATUALIZADA

Deve ser LEGÍVEL

Não pode ser cortada

Apresentar Declaração de

Residência SOMENTE em caso

de não possuir comprovante de

residência



Documentos para pontuação

Contrato e/ou Recibo de 

aluguel 

VALE 20 PONTOS 

Todos os campos devem

ser devidamente

preenchidos

Deve estar ATUALIZADO

É obrigatório para quem 

vai concorrer ao 

Auxílio Moradia

Apresentar Declaração de 

Aluguel SOMENTE em casos 

de ausência de recibo de aluguel



Documentos para pontuação

Declaração da situação de moradia 

(caso o Candidato (a) resida de favor)

VALE  15 PONTOS

Deve ser preenchida e 

assinada pelo proprietário 

do imóvel

Deve estar acompanhada

do documento de identidade

do proprietário do imóvel



Documentos para pontuação

Apresentar documento que 

comprove o financiamento

do imóvel

Deve estar atualizado e 

devidamente identificado 

com o nome de quem recebeu o

Financiamento.

Comprovante de Moradia Financiada

VALE 10 pontos



Documentos para pontuação

Laudo Médico (para candidato 

ou familiares com deficiência -

PCD’s) VALE 05 pontos

Deve ser legível e informar 

o nome do paciente

Outro documento emitido por Unidade de Saúde 

(Atestado, Declaração, Receituário, Cartão de 

Acompanhamento, dentre outros) que comprove 

situação de doença com uso contínuo de medicação

Deve ser legível, informar 

o nome do paciente e

o tipo de deficiência.

OBRIGATÓRIO para 

candidatos que estejam 

concorrendo à vagas de 

Pessoas com Deficiência-

PCD’s



Coordenação de Desenvolvimento Estudantil–

CDS / DAEST

cde@ufam.edu.br / daest@ufam.edu.br

(92) 3305-1795

mailto:cde@ufam.edu.br

