
Relação dos documentos comprobatórios do Candidato e Família para
Avaliação Socioeconômica da Isenção/Desconto Vestibular – 2021

Preencha formulário eletrônico disponível no site www.cops.uel.br, e insira documentação
comprobatória, conforme abaixo:

DOCUMENTOS DO CANDIDATO:

 Histórico Escolar do Ensino Fundamental (5ª série/6º ano a 8ª série/9º ano)

 Histórico Escolar do Ensino Médio

 Caso não possua histórico escolar do ensino médio apresentar declaração do
estabelecimento de ensino informando onde estudou cada série do ensino médio.

 O candidato que ainda não possua histórico escolar ou não concluiu o ensino médio
deverá solicitar ao estabelecimento de ensino uma declaração constando que está
cursando a última série e onde estudou as séries anteriores do ensino médio;

DOCUMENTOS DO CANDIDATO E DO GRUPO FAMILIAR:

 Documentação de identificação: RG e CPF; OU CNH

 Trabalhador contrato formal: último holerite;

 Desempregados: carteira de trabalho (página de identificação e último registro) e
declaração de desemprego (modelo anexo);

 Indivíduos que não recebam rendimentos: declaração de não recebimento de
remuneração; (modelo anexo)

 Trabalhador informal ou autônomo: carteira de trabalho (página de identificação e
último registro) e declaração informando a atividade exercida com valor recebido
mensalmente (modelo anexo);

 Aposentados/pensionistas: extrato de pagamento do Benefício da Previdência Social,
Privada e outros;

 Beneficiário de Pensão Alimentícia: declaração de recebimento de Pensão Alimentícia.
(modelo anexo);

 Comprovantes de rendimento de estágio remunerado, bolsista e outros;

 Declaração de IRRF - Caso qualquer um dos membros da família tenha rendimentos
anuais que obrigue a fazer declaração de Imposto de Renda anexar todas as folhas da
declaração.

A falta de qualquer um dos documentos solicitados exclui o candidato do processo.



ANEXO

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL

Eu, ____________________________________________________________________

Portador do RG n°____________________________CPF________________________,

residente domiciliado na Rua_______________________________________, nº______

Bairro__________________________, Cidade/Estado___________________________

Declaro para os devidos fins do Processo de Seleção SOCIOECONÔMICA
ISENÇÃO/DESCONTO VESTIBULAR – 2021 que ____________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(caso precise utilize o verso)

Por ser expressão da verdade, sob pena de responsabilidade conforme o Art. 299 do

Código penal dato e assino o presente.

Londrina, _____de______________de 2020.

_______________________________

Assinatura do declarante

Testemunha 1 Testemunha 2

Nome Nome

Telefone Telefone

RG RG

CPF CPF

Assinatura da testemunha 1                                Assinatura da testemunha   2


