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ANEXO II 

EDITAL Nº 14 , DE 14 DE ABRIL DE 2021 DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS DO PERÍODO 
LETIVO DE 2021 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA RENOVAÇÃO COM ALTERAÇÃO 
 

RENOVAÇÃO COM 

ALTERAÇÃO NA RENDA E/ OU 

NA REALIDADE FAMILIAR: 

 
Para os estudantes que atualmente são 

beneficiários, que permanecerão no 

mesmo curso e que passaram por 

modificação da situação socioeconômica 

e/ou composição do grupo familiar. 

DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS NECESSÁRIOS: 

( ) Preencher Formulário Socieconômico On-line: 
https://forms.gle/VYEQzRX5Uj4wmUQx6 

(    ) Cópia do CPF ou comprovante de situação cadastral. 

(    )  Cópia de cartão bancário de conta corrente em nome do 

estudante ou extrato bancário ou comprovante de abertura da 

conta. (Somente para estudante que alterou a conta bancária 

que já recebe os auxílios) 

(    )  Documentos que comprovem a alteração na renda e /ou na 

realidade familiar, de acordo com os documentos da Nova 

Inscrição (Anexo  IV) 

 
Por exemplo: 

1. Mudança de endereço: apresentar comprovante de endereço 

atualizado; 

2. Alguém da família começou a trabalhar ou mudou de emprego: 

apresentar carteira de trabalho do último contrato + 3 últimos 

contracheques; 

3. Aumento de Renda: Carteira de Trabalho + 3 últimos contracheques;  

4. Perda de emprego: carteira de trabalho e comprovante do seguro-

desemprego; 

5. Falecimento de familiar: Certidão de óbito 

(   ) Cópia do contrato de aluguel (Somente para estudantes que 

vão solicitar o Auxílio Moradia). 
O contrato de aluguel deverá ser datado e assinado pelo locador e pelo 

locatário, e constar pelo menos as seguintes informações: nome de locador, 

nome do locatário (ou responsável quando o estudante for menor de idade), 

endereço do imóvel, prazo de vigência da locação e o valor mensal do 

aluguel. 

(   ) Cópia comprovante de gasto com moradia de março/2021. 

Observação: Os documentos solicitados deverão ser anexados no final do Formulário 

Socioeconômico On- line de forma digitalizada ou foto. Será necessário juntar os documentos em 

PDF para anexar. 

 

https://forms.gle/VYEQzRX5Uj4wmUQx6

