
ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Observação: Toda documentação poderá ser entregue a Secretaria da CCOM em envelope
lacrado com nome do estudante, matrícula e curso.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

a) Documento de identidade (RG e CPF) do estudante (fotocópia) e dos membros que compõem o
núcleo familiar e/ou que vivem no mesmo domicílio (fotocópia). 

b) Declaração de Composição de Núcleo Familiar, disponível em formato planilha.

c) Carteira de Trabalho e Previdência Social dos membros que compõem o núcleo familiar e/ou que
vivem no mesmo domicílio (fotocópias das páginas que identificam o trabalhador e os registros de
trabalho, bem como a página subsequente ao último registro de trabalho).

d) Comprovante de endereço do estudante e dos membros Núcleo Familiar;

Obs: comprovar quando:

Trabalhadores Assalariados 

a) Contracheques de pelo menos três meses anteriores a solicitação do pedido -  (fotocópias). 

b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2018), acompanhada do recibo de entrega
à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver ( fotocópias).

 c) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) registrada e atualizada (fotocópia). No caso de
empregada doméstica, apresentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada
ou carnê do INSS com recolhimento em dia (fotocópia). 

e) Extratos bancários de pelo menos três meses anteriores a solicitação do pedido (fotocópias). 

ii. Atividade Rural

a) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2018), acompanhada do recibo de entrega
à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver ( fotocópias). 
b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ 2018) - (fotocópia). 
c)  Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros da família, quando for o caso (fotocópias).
d) Extratos bancários de pelo menos três meses anteriores a solicitação tanto da pessoa física e das
pessoas jurídicas vinculadas (fotocópias).  Caso julgue necessário,  o estudante poderá apresentar
extratos referentes a outros meses.
e) Notas fiscais de vendas ( fotocópias). 

iii. Aposentados e Pensionistas
a) Extrato mais recente do pagamento de benefício  (fotocópia). 



b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2018), acompanhada do recibo de entrega
à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver (fotocópia). 

c) Extratos bancários de pelo menos três meses anteriores à solicitação (fotocópias).

iv. Trabalhadores Autônomos, Profissionais Liberais e Trabalhadores Informais

a) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2018), acompanhada do recibo de entrega
à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver (fotocópias); 

b) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros de sua família, quando for o caso (fotocópias). 

c) Extratos bancários de pelo menos três meses anteriores das inscrições (fotocópias).

d)  Declaração  de  Trabalhador  Autônomo,  Profissionais  Liberais  e  Trabalhadores  Informais,
disponível em anexo.

v. Rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis

a) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2018), acompanhada do recibo de entrega
à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver (fotocópias). 
b) Extratos bancários de pelo menos três meses anteriores ao pedido de solicitação (fotocópias). 

c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado de pelo
menos dos três últimos comprovantes de recebimentos (fotocópias).



DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO, INFORMAL OU PROFISSIONAL
LIBERAL 

Trabalhador autônomo é a pessoa física que exerce atividade econômica por conta própria. É o
prestador de serviços a outra pessoa que não tem vínculo empregatício, mas pode ter um contrato. 

Trabalhador informal não tem vínculo, nem carteira assinada ou qualquer tipo de contrato. As
atividades  são  esporádicas,  geralmente  denominadas  de  bicos,  incertas,  sem  especificidade  ou
relação com outrem. 

Profissional  Liberal é  aquele  que  tem  total  liberdade  para  exercer  a  sua  profissão,  podendo
constituir empresa ou ser empregado. Deve ter nível universitário ou técnico, bem como registro em
uma ordem ou conselho profissional. 

Eu,____________________________________________________________,  portador  (a)  do
documento  de  identificação  nº  ________________,  órgão  expedidor______________,  e  CPF
nº__________________________,  curso  de
_____________________________________________________da  Regional  Catalão  da  UFG,
declaro, para os devidos fins, que sou: 

(   )Trabalhador(a)  Autônomo(a) 
(   ) Profissional Liberal 
(   )Trabalhador(a) Informal 

exercendo a função de __________________________________________________, no ramo de 

atividade de _________________________________________________ não constante em minha 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, recebendo a seguinte renda bruta nos últimos três meses: 

Mês de referência 
Valor bruto mensal *

Mês de referência 
Valor bruto mensal 

R$ 

R$ 

R$ 
* considerar os 3 meses antes da data da solicitação.

Confirmo serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa
incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso
configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao registro acadêmico do(a)
candidato(a), em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará a anulação
da solicitação junto à CCOM-UFG-RC.

_____________________________________________
Assinatura do (a) Declarante 


