
               

  

  
INSCRIÇÃO PARA PROUNI 2018/2 

 

A FAHESA/ITPAC PALMAS comunica que as inscrições dos candidatos interessados em participar 

do Processo Seletivo do Programa Universidade para Todos – PROUNI referente ao segundo semestre de 

2018, serão efetuadas em uma única etapa, exclusivamente pela internet, por meio endereço eletrônico 

http://siteprouni.mec.gov.br. 

O processo seletivo do PROUNI referente ao segundo semestre de 2018 será constituído de duas 

chamadas sucessivas: 

 Inscrições  

 26 de Junho de 2018 até as 23 horas e 59 minutos de 29 de junho de 2018, 

observando o horário oficial de Brasília – DF. 

 Resultados da 1ª e 2ª Chamada 

 Primeira chamada: 2 de julho de 2018; 

 Segunda chamada: 16 de julho de 2018. 

 Comprovação de documentações - 1ª Chamada 

 2 a 10 de julho de 2018; 

 Comprovação de documentações - 2ª Chamada 

16 a 23 de julho de 2018. 

 As bolsas não ocupadas nas duas chamadas serão disponibilizadas aos estudantes que 

manifestarem interesse na Lista de Espera do PROUNI no endereço eletrônico acima. 

 Inscrição Lista de Espera  

 30 a 31 de julho de 2018. 

 Resultado Lista de Espera  

 3 de agosto de 2018 

 Comprovação das informações Lista de Espera 

 3 a 6 de agosto de 2018. 

 
ATENÇÃO: A entrega dos documentos será feita na Coordenação do PROUNI das 8:00 às 11:00 e 
das 14:00 às 17:00, somente nas datas acima especificadas, com as documentações solicitadas no 
anexo 1. 
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ANEXO 1 - DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO PROUNI – 2018/2 

 
1º – DOCUMENTOS SOMENTE DO ESTUDANTE 

1. Cópia: Comprovante de Inscrição do Processo Seletivo PROUNI 2018/1; 
2. Uma Foto 3x4 atualizada; 
3. Original e cópia: RG, CPF, Título de Eleitor e Carteira Nacional de Habilitação; 
4. Original e cópia: Certidão de Nascimento (solteiro); ou, 
5. Original e cópia: Certidão de Casamento (casado civilmente) ou, 
6. Original e cópia: Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio (divorciado civilmente) ou,  
7. Original e cópia: Declaração de União Estável Pública - emitida pelo Cartório (caso não for casado civilmente) ou, 
8. Original e cópia: Declaração de Separação de Corpos - emitida pelo Cartório (caso não for divorciado civilmente);  
9. Original e cópia: Carteira de Trabalho - páginas (Foto, Qualificação Civil, último Contrato e último FGTS, mesmo sem 

assinar); 
10. Original e cópia: Certificado de Conclusão do Ensino Médio; ou Declaração Original de Conclusão atualizada;  
11. Original e cópia: Histórico Escolar de Ensino Médio; 
12. Original: Comprovante do ENEM – parte dos resultados – no site http://enem.inep.gov.br; 
13. Original: Pesquisa CNIS completa, com Extrato Previdenciário – feita na agência do INSS – original; 
14. Original: Declaração Atual de Bolsista de Conclusão em Escola Particular;  
15. Declaração Cotista escrita manualmente com letra legível – para candidatos inscritos por Cotas. 

 
2º – DOCUMENTOS DE TODOS OS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR  

1. Original e cópia: RG, CPF, Título de Eleitor e Carteira Nacional de Habilitação; 
2. Original e cópia: Certidão de Nascimento (solteiros); ou, 
3. Original e cópia: Certidão de Casamento (casados civilmente); ou, 
4. Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio (divorciados civilmente); ou,  
5. Original e cópia: Declaração de União Estável Pública - emitida pelo Cartório (caso não for casados civilmente); ou, 
6. Original e cópia: Declaração de Separação de Corpos - emitida pelo Cartório (caso não for divorciados civilmente);  
7. Original e cópia: Carteira de Trabalho - páginas (Foto, Qualificação Civil, último Contrato e último FGTS, mesmo sem 

assinar); 
8. Original: Pesquisa CNIS completa e com Extrato Previdenciário – feita na agência do INSS – original – Todos os 

membros do grupo familiar maiores de 16 anos. 
 

3º - COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA 
1. Casa Urbana Própria – Original e cópia: Comprovante de endereço atual em nome do estudante ou algum membro 

do Grupo Familiar com Escritura da Casa Própria ou Contrato de Compra e Venda;  
2. Casa Rural Própria – Original e cópia: Comprovante de endereço atual em nome do estudante ou algum membro do 

Grupo Familiar com Escritura de Propriedade Rural; 
3. Casa Alugada – Original e cópia: Comprovante de endereço atual em nome do estudante ou algum membro do 

Grupo Familiar com Contrato de Aluguel em vigor, com firma do Proprietário do imóvel reconhecida em cartório, 
acompanhado do Comprovante de Endereço atualizado em nome do proprietário do imóvel;  

4. Casa Cedida – Original e cópia: Comprovante de endereço atual em nome do estudante ou algum membro do Grupo 
Familiar com Declaração Original do Proprietário do Imóvel confirmando a residência, com firma reconhecida em 
cartório, acompanhada do Comprovante de Endereço atual em nome do proprietário do imóvel. 

 
4º - COMPROVANTES DE RENDIMENTOS 

1. Assalariados – Original e cópia: Seis últimos contracheques assinados; Seis últimos extratos bancários; Declaração 
de Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2017) com Recibo; Declaração de conta bancária- Autenticada; 

2. Aposentados/Pensionistas – Original e cópia: Seis últimos extratos de pagamento; Seis últimos extratos bancários; 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2017) com Recibo; Declaração de conta bancária- 
Autenticada; 

3. Microempreendedor Individual - MEI – Original e cópia: Seis últimos PROLABORE assinados, emitido pelo Contador 
com registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; Seis últimos extratos bancários; Três últimas guias de 
recolhimento ao INSS; Cópia do Certificado do CCMEI; Declaração Anual do Simples Nacional do MEI; Declaração 
de Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2017) com Recibo – caso for sujeito à obrigatoriedade; Declaração 
de conta bancária- Autenticada; 

4. Autônomos Diversos – Original e cópia: Seis últimos extratos bancários; Declaração Comprobatória de Percepção 
de Rendimentos – DECORE – emitida pelo Contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2017) com Recibo – caso for sujeito à obrigatoriedade; 
Declaração de conta bancária- Autenticada. 

 



               

  

ATENÇÃO: Em qualquer hipótese, cabe à CPSA solicitar qualquer tipo de documento em qualquer caso e qualquer que 
seja tipo de atividade, inclusive contas de condomínio, comprovantes de pagamento de aluguel ou prestação de imóvel 
próprio, carnês do IPTU, faturas de cartão de crédito e quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas 
vinculadas a qualquer membro do grupo familiar. 
 
 
 
 

QUANTIDADE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS  
 
 

 
 

CURSOS  VAGAS  

 MEDICINA 8 

ODONTOLOGIA 2 

 

 

 


