
  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS  

 

1 

 

DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Para fins de comprovação das informações declaradas no ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá entregar o Formulário, conforme 

orientação da Unidade de Missão, junto às CÓPIAS LEGÍVEIS dos documentos relacionados abaixo: 

 

1. Obrigatórios: 

 
1.1. Anexo II do Edital Normativo devidamente preenchido, assinado e datado.  

  

1.2. Formulário de inscrição: apresentar formulário, devidamente preenchido pelo(a) candidato(a). A inscrição deve ser realizada pela 

plataforma Becas Santander no Programa de Bolsas Santander Graduação, através do site: https://app.becas-santander.com/pt-

BR/program/graduacao2022. 

 
1.3. Documentos pessoais:  

 
a) (RG, CPF) do estudante inscrito. Os membros menores de 18 (dezoito) anos devem apresentar a certidão de nascimento; 

b) Histórico Acadêmico. 

 

1.4. Comprovante de residência:  

 

a) (conta de luz, água, telefone ou condomínio, atualizado); 

 

1.5. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 

 

a) Carteira Profissional:  

 

a. TODOS os membros do grupo familiar maiores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar a cópia das seguintes 

páginas da CTPS: 

 

i. número de série (página da foto); 

ii. qualificação civil; 

iii. contratos de trabalhos (penúltima e última página com registro) e página seguinte/subsequente (sem 

registro). 

 

iv. Nos casos em que a CTPS nunca foi assinada, apresentar as 02 (duas) primeiras páginas em branco relativas aos 

contratos de trabalho. 

 

v. Caso o membro do grupo familiar tenha somente a CTPS Digital deverá apresentar o documento impresso atualizado 

no máximo 30 (trinta) dias, e o mesmo deve conter os 03 (três) últimos contratos de trabalhos. A CTPS Digital pode 

ser obtida através do endereço eletrônico: https://servicos.mte.gov.br/ ou pela loja virtual Apple Store da Apple e no 

Play Store do Android. 

 
1.6. Comprovante de Rendimento:  

 

a) Assalariado: Apresentar a cópia dos 06 (seis) últimos contracheques dos meses, se houver recebimento de 13º (décimo 

terceiro) salário, este contracheque também deverá ser apresentado; 

 

b) Para os autônomos e profissionais liberais - Apresentar a cópia do Decore, Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e, se 

contribuinte da Previdência Social, 3 (três) últimas contribuições.  

 

c) Para os sócios e dirigentes de empresas - Apresentar a cópia último comprovante de rendimento (PRÓ-LABORE), Imposto 

de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Física (IRPF), além do Contrato Social. 

 

d) Para os estagiários: Apresentar a cópia dos 06 (seis) últimos contracheques dos meses, se houver recebimento de 13º (décimo 

terceiro) salário, este contracheque também deverá ser apresentado. 

 

2. Opcionais 

 

a) Comprovante de finalização de projeto de iniciação científica, comprovante de finalização de projeto de extensão ou de participação em 

eventos acadêmicos promovidos pela Unidade de Missão. 

 

O recebimento dos documentos pela Unidade de Missão não significa que os requisitos do Edital Normativo foram plenamente atendidos, 

podendo inclusive acarretar o indeferimento do processo, visto que a análise da documentação se dará em momento posterior. Sendo assim, o(a) 

candidato(a) deverá atentar-se a cada exigência do processo seletivo, respeitando os prazos estabelecidos no anexo I. 
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