DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PROUNI
FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS DE OLINDA – FACHO
(TRAZER ORIGINAIS E CÓPIAS LEGÍVEIS, INCLUINDO DE TODOS O GRUPO FAMILIAR
RESIDENTE NA MAESMA CASA)



2 cópias de RG e CPF ou CNH



2 Cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento conforme atual
estado civil - (LEGÍVEL);



2 cópias atualizadas do comprovante de residência no nome do bolsista
ou de quaisquer integrantes da família; (água/luz/telefone/cartão)



3 cópias da nota do ENEM emitida
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/inicial



2 cópias do Histórico Escolar e Certificado do Ensino Médio (FICHA 19),
Rede Estadual de Ensino ou se Rede Privada com a apresentação da
Declaração de Bolsista Integral.

pelo

site

do

INEP;

OBS: Em caso não os tê-los, faz-se necessário trazer uma declaração assinada pela
secretaria da escola, com data, assinatura, carimbo e previsão da emissão dos

citados documentos.
2 cópias do Título de Eleitor física ou Digital (e-Título), com os comprovantes
mais recentes da última eleição. Pode ser a certidão de quitação emitida
pelo site oficial do TRE-PE;
https://www.tre-pe.jus.br/eleitor/certidoes


3 fotos 3X4 atualizadas (nome e curso no verso);



1 cópia CTPS – Carteira de Trabalho da Previdência Social - (podendo
ser a Carteira Digital com foto e dados atualizados), frente e verso com a
atual página do Contrato de Trabalho. (Mesmo para quem não trabalha).
- trazer os três últimos contracheques para bolsistas que têm vínculo
empregatício;

OBS: Em casos de demissão em que a empresa tenha dado baixa de SÁIDA – (tirar
também a folha seguinte para demonstrar que não há nenhum novo vínculo
empregatício);



2 cópias do Comprovante de Quitação com Serviço Militar.
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CÓPIAS E ORIGINAIS
DOCUMENTOS DO GRUPO FAMILIAR (Legíveis):


1 cópias de RG e CPF ou CNH – Carteira Nacional de Habilitação;



1 cópia CTPS – Carteira de Trabalho da Previdência Social - (podendo
ser a Carteira Digital com foto e dados atualizados), frente e verso com
a atual página do Contrato de Trabalho. (Mesmo para quem não
trabalha). - trazer os três últimos contracheques para bolsistas
que têm vínculo empregatício;

OBS: Em casos de demissão em que a empresa tenha dado baixa de SÁIDA –
(tirar também a folha seguinte para demonstrar que não há nenhum novo vínculo
empregatício);



1 cópia da Certidão de Nascimento/Casamento/divórcio ou Óbito.

OBS:
EM CASOS ESPECÍFICOS FAZ-SE NECESSÁRIO ACRÉSCIMOS
DE DECLARAÇOES RECONHECIDAS EM CARTÓRIO.


ALGUNS EXMPLO:
1. Alguém do grupo familiar ou o próprio bolsista não tem vínculo
empregatício formal, mas exerce uma ATIVIDADE INFORMAL
remunerada;
2. Mora em região rural ou comunidades que os CORREIOS não
reconhecem como endereço de acessível;
3. Recebe ajuda ou benefício de terceiros;
4. Mora em casa alugada e o nome no comprovante de residência não
o seu e sim do proprietário;
5. Mora em casa cedida por algum parente ou amigo (a);
6. Não trabalha formalmente, não realiza atividade informal
remunerada, mas recebe pensão ou ajuda de custo de terceiros.
7. Etc...
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