
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PROUNI 2023

ITEM DOCUMENTO PARA QUAIS PESSOAS/SITUAÇÕES ONDE CONSEGUIR

Uma das opções: (item 1.1):

RG e CPF ou CNH, Caso não possua CPF, clique em Inscrição CPF Internet

Carteira funcional emitida por repartições públicas ou órgãos de classe dos

profissionais liberais, Identidade militar, expedida pelas forças armadas ou forças

auxiliares para seus membros ou dependentes;

RNE - Registro Nacional de Estrangeiros;

Passaporte emitido no Brasil, no prazo de validade; 

CTPS - Carteira do Trabalho e Previdência Social, constando RG e CPF.
Caso o documento tenha sido perdido, a 2ª via pode ser retirada on-

line em Impressão do Comprovante de Inscrição no CPF

1.2 Certidão de Nascimento ou RG Todos os membros do grupo familiar menores de 18 anos

1.3 Certidão de Óbito Em caso de pais/responsável legal ou cônjuge falecidos

1.4 Comprovante de separação ou divórcio dos pais Em caso de pais separados

Para participação no Processo Seletivo do PROUNI da PUC-Rio, é exigido apresentação da documentação completa do candidato e de seu grupo familiar. 

Observe a página do Formulário Eletrônico na qual está descrita a documentação específica para cada uma das pessoas fazendo referência, quando necessário, a esta Relação de Documentos (atenção ao

preenchimento do formulário).

“Entende-se como Grupo Familiar a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas

atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio.

Caso o grupo familiar informado se restrinja ao próprio estudante , este deverá comprovar percepção de renda própria que suporte seus gastos, condizente com seu padrão de vida e de consumo, sob pena

de reprovação.

Será reprovado o estudante que informar grupo familiar com o qual não compartilhe o domicílio, salvo decisão em contrário do coordenador do ProUni, observada em qualquer caso a obrigatoriedade de

informar a renda de todos os membros do grupo familiar do qual dependa financeiramente. O disposto nesta portaria aplica-se igualmente aos grupos familiares nos quais ocorra união estável, inclusive

homoafetiva. ”  (BRASIL, Portaria Normativa Nº 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2015, Art. 11 § 4º, § 5º e § 6º).

I – DOCUMENTOS REFERENTES A CADA MEMBRO FAMILIAR

1) IDENTIFICAÇÃO

1.1 Todos os membros do grupo familiar a partir de 18 anos

Última atualização: 09/03/2023 1

Vice-Reitoria para Assuntos Comunitários

Coordenação de Bolsas e Auxílios

Rua Marquês de São Vicente, 225 – Gávea

22451-900 - Rio de Janeiro - RJ – Brasil

Tel./Fax: (21) 3527 – 1356



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PROUNI 2023

ITEM DOCUMENTO PARA QUAIS PESSOAS/SITUAÇÕES ONDE CONSEGUIR

Comprovante de Residência (conta de luz, gás, água, condomínio, cartão de crédito, boleto

bancário ou qualquer forma de comprovação de residência)

Somente um documento, em nome de qualquer um dos membros 

do grupo familiar (pai, mãe e filhos)

Comprovante de Residência (conta de luz, gás, água, condomínio, cartão de crédito, boleto

bancário ou qualquer forma de comprovação de residência)

Demais membros do grupo familiar (avós, tios, primos e outros) -

cada um deverá apresentar um documento comprobatório

2.2
Escritura do Imóvel ou Promessa de Compra e Venda. Obs.: Caso esteja declarado no IRPF

de um dos membros do grupo familiar, não é necessário enviar
Imóvel Próprio

2.3 Contrato de Aluguel + Recibo do último mês Imóvel Alugado

2.4 Declaração de Imóvel Cedido + Cópia do RG e Comprovante de residência de quem cede Imóvel Cedido Disponível no site da PUC -Rio / Processo seletivo PROUNI 2023.

2.5 Declaração da Associação de Moradores ou equivalente Imóvel de posse ou ocupação

2.6 Declaração explicando a situação, datada e assinada Outra situação de moradia

ITEM DOCUMENTO PARA QUAIS PESSOAS/SITUAÇÕES ONDE CONSEGUIR

3.1 Boletim com as notas do ENEM Somente o candidato https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

3.2 Comprovante de Conclusão do Ensino Médio Somente o candidato Junto a instituição de ensino 

3.3 Formulário de Informações Acadêmicas (modelo disponibilizado) Somente o candidato

3.4

Comprovante dos períodos letivos do ensino médio cursados em escola pública ou 

comprovante de percepção de bolsa de estudos referentes ao ensino médio cursado 

em instituição privada, emitido pela respectiva instituição.

É necessário estar explícito que o candidato cursou todos os

períodos letivos (1º, 2º e 3º ano) em escola pública ou teve bolsa

em instituição privada

Na instituição de ensino

Declaração de matrícula em curso de bacharelado ou licenciatura, emitida pela IES. Na instituição de ensino

Comprovante da condição de professor da rede pública de ensino no efetivo exercício do

magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição 

pública.

Declaração ou comprovante escolar, para estudante de rede pública ou privada,

considerando qualquer nível de ensino

Boleto bancário ou declaração de bolsa da instituição, para estudantes da rede privada,

contendo o percentual concedido e o valor da mensalidade não coberto pela bolsa, caso esta

não seja integral

3) INFORMAÇÕES ESCOLARES

3.5

Somente para professores da rede pública de ensino (exigido 

apenas para candidatos cursando ensino superior, buscando

complementação em bacharelado ou licenciatura no mesmo curso)

2.1

2) INFORMAÇÕES RESIDENCIAIS

3.6 Todos os membros do grupo familiar que estejam estudando Na instituição de ensino
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Declaração Completa do IRPF Exercício 2022 - Ano-Calendário 2021 (Declaração original

de ajuste anual + página 1 do Recibo de entrega da declaração) 

Comprovantes de rendimentos atualizados de todas as fontes pagadoras de rendimentos

declarados (Em caso de desligamento apresentar Rescisão do Contrato de Trabalho), 

conforme itens 5

Extrato bancário de aplicações/investimentos do mês anterior ao processo seletivo – somente

se houve redução

Cotas de empresa – Apresentar os documentos, conforme item 5.3

Comprovantes de rendimentos de imóveis comerciais e residenciais – conforme item 5.7 

Documento comprobatório ou declaração de imóvel desocupado ou cedido

4.2 Comprovante de consulta pública Receita Federal (Isento IRPF 2022)
Todos os membros do grupo familiar a partir de 18 anos que NÃO 

declararam IRPF (Exercício 2022; Ano-Calendário 2021) 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index

.asp

4.3
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) - Extrato de Vínculos e Contribuições

Previdenciárias (Atualizado)

Meu INSS: https://meu.inss.gov.br/#/login (clicar em extrato previdenciário, baixar pdf 

e selecionar a opção Extrato de Vínculos e Contribuições Previdenciárias)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): páginas de Identificação (foto e verso),

Qualificação Civil, Contrato de Trabalho (última página com registro e a página subsequente

em branco)

Alterações salariais, se houver (última página com registro e a página subsequente em

branco)

Caso não haja nenhum registro, apresentar a primeira página do Contrato de Trabalho em

branco                                            

CTPS Digital caso não possua o documento ou tenha sido extraviado
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho (clicar na 

opção “imprimir carteira” e clicar em todos dados)

4) DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (maiores de 18 anos)

4.1
Todos os membros do grupo familiar a partir de 18 anos que

declararam IRPF (Exercício 2022; Ano-Calendário 2021)

Todos os membros do grupo familiar a partir de 18 anos

4.4
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5.1
Três últimos contracheques no caso de renda fixa ou os seis últimos contracheques, quando houver

pagamento de comissão ou hora extra

Todos os membros do grupo familiar com vínculo empregatício formal

(Assalariados)

Declaração de Renda de Pessoa Física e/ou DECORE
Todos os membros do grupo familiar que exerçam atividade como

Profissional Liberal, MEI ou Trabalhador informal/Autônomo
Disponível no site da PUC -Rio / Processo seletivo PROUNI 2023.

Contrato de prestação de serviços
Todos os membros do grupo familiar que exerçam atividade como

Prestador de Serviço

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitac

ao.asp

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (Empresas enquadradas como Simples Nacional):

DEFIS Completo + Recibo

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (Demais empresas) – Escritura Contábil Fiscal

(ECF): Apresentar o Recibo do ECF + Sped página do Y600

Três últimos contracheques de remuneração mensal (Pró-labore) + Comprovante de participação 

nos lucros

Todos os membros do grupo familiar Sócios e/ou Dirigentes de

Empresas com CNPJ ATIVO

DEFIS Inativo + Recibo (Empresas enquadradas como Simples Nacional)

DCTF Inativa + Recibo (Demais empresas) - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -

DCTF do mês de janeiro do ano corrente

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica demonstrando a situação da

empresa

Todos os membros do grupo familiar Sócios e/ou Dirigentes de Empresa

com Situação Cadastral: INATIVA, INAPTA, SUSPENSA ou BAIXADA

Consulta pública pelo endereço eletrônico: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitac

ao.asp

Comprovante de recebimento de benefício do INSS – Extrato recente (mês vigente)
Meu INSS: https://meu.inss.gov.br/#/login (clicar em extrato de pagamento e gerar 

pdf)

Comprovante de recebimento de outras fontes pagadoras (servidores públicos federais, estaduais

ou municipais, inclusive militares) - Enviar comprovante de pagamento do mês vigente

Verificar com o órgão pagador (órgão privado ou regime próprio de previdência)

onde está disponível o comprovante de pagamento. 

Contrato de Estágio/ Monitoria + recibo de pagamento ou declaração da instituição com valor mensal

da remuneração do mês vigente

Declaração de recebimento de bolsa de pesquisa do professor ou extratos de pagamentos dos

órgãos de fomento  (CNPQ, FAPERJ, CAPES), contendo período de vigência e respectiva remuneração

5.2

5.3

5.4
Todos os membros do grupo familiar com renda de Aposentadoria, 

Pensão ou Benefício do INSS, BPC  ou órgão privado/regime próprio

5.5
Todos os membros do grupo familiar com renda de Estágio, Monitoria

e/ou Pesquisa
Junto ao campo de estágio ou instituição de ensino 

Todos os membros do grupo familiar Sócios e/ou Dirigentes de 

Empresas com CNPJ ATIVO

Todos os membros do grupo familiar Sócios e/ou Dirigentes de

Empresas com CNPJ ATIVO sem movimentação financeira (Somente 

um dos documentos)

5) INFORMAÇÕES SOBRE RENDIMENTOS
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Comprovante de recebimento de Pensão Alimentícia Judicial, acordo homologado ou escritura pública

determinando o pagamento 

Comprovante de depósitos bancários dos três últimos meses ou os contracheques dos

três últimos meses

Declaração de Pagamento de Pensão Alimentícia + extratos bancários dos últmos 3

meses de quem recebe o pagamento
Disponível no site da PUC -Rio / Processo seletivo PROUNI 2023.

Documentação do genitor que não conste no grupo familiar: RG/CPF, comprovante de

residência, Declaração de IRPF 2022 + Recibo, Comprovante de renda e CNIS

Declaração de Ausência de Pagamento de Pensão Alimentícia Disponível no site da PUC -Rio / Processo seletivo PROUNI 2023.

Documentação do genitor que não conste no grupo familiar: RG/CPF, comprovante de

residência, Declaração de IRPF 2022 + Recibo, Comprovante de renda e CNIS

Comprovante de pagamento de pensão alimentícia judicial, acordo homologado ou 

escritura pública determinando o pagamento + os contracheques dos 03 últimos meses

comprovando desconto em folha

Todos os membros do grupo familiar que PAGUEM Pensão

alimentícia para menores de 24 anos que NÃO pertençam ao

grupo familiar

5.7 Contrato de Aluguel + Recibo do último mês
Todos os membros do grupo familiar com renda oriunda de

Aluguel 

5.8
Declaração de Auxílio Financeiro de Terceiros + Cópia do RG e comprovante de

residência de quem auxilia

Todos os membros do grupo familiar que recebam Auxílio 

Financeiro de Terceiros para complementação de renda do

grupo familiar

Disponível no site da PUC -Rio / Processo seletivo PROUNI 2023.

5.9 Declaração de Ausência de Renda 
Todos os membros do grupo familiar a partir de 18 anos sem 

renda formal e/ou informal
Disponível no site da PUC -Rio / Processo seletivo PROUNI 2023.

Todos os membros do grupo familiar menores de 24 anos que 

RECEBAM PENSÃO ALIMENTÍCIA POR ACORDO 

EXTRAJUDICIAL

5.6

5) INFORMAÇÕES SOBRE RENDIMENTOS

Todos os membros do grupo familiar menores de 24 anos que 

NÃO RECEBAM PENSÃO ALIMENTÍCIA

Todos os membros do grupo familiar menores de 24 anos que RECEBAM 

PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
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Conta de luz

Conta de gás (encanado)

Conta de água

Contas de telefones (fixos e/ou celulares)

Comprovante de pagamento de aluguel e/ou financiamento de imóvel (amortização de

empréstimos imobiliários)

Boleto de Cobrança do condomínio

Boleto de Cobrança do IPTU (somente parcelamento)

Boleto de Cobrança do plano de saúde 

Boleto de Cobrança referente a gastos com educação

Comprovante de pagamento de pensão alimentícia

Extrato de cartão de crédito (não é necessário o envio do detalhamento)

Comprovante de pagamento referente a empregado doméstico (Recibo do e-Social ou outras

formas de comprovação)

Contas de TV a cabo e/ou Internet

Prestações e seguro de automóveis

Comprovantes de pagamento de medicamentos (uso contínuo) 

Outros comprovantes que se julgue necessário, conforme situação apresentada

ITEM DOCUMENTO PARA QUAIS PESSOAS/SITUAÇÕES ONDE CONSEGUIR

7.1 Formulário de Informações Complementares
O formulário deverá ser preenchido pelo aluno ou responsável

financeiro.
Disponível no site da PUC -Rio / Processo seletivo PROUNI 2023.

II – DOCUMENTOS COMUNS AO GRUPO FAMILIAR

6) DESPESAS

Observações Gerais:

Conforme o disposto o candidato deverá apresentar “quaisquer outros documentos que o coordenador do ProUni eventualmente julgar necessários à comprovação das informações prestadas pelo estudante, referentes a este ou aos

membros de seu grupo familiar”. (BRASIL, Portaria Normativa Nº 1, de 02 de janeiro 2015, Art. 18 Item X). Sendo assim, fica estabelecido que “a decisão quanto ao(s) documento(s) a ser (em) apresentado(s) cabe ao coordenador do

PROUNI, o qual poderá solicitar qualquer tipo de documento em qualquer caso e qualquer que seja tipo de atividade, inclusive contas de gás, 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” (BRASIL, Portaria Normativa Nº 1, de 02 de Janeiro 2015, Anexo IV, Item IV).

7) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Documento obrigatório)

6.1
Todas despesas do grupo familiar referentes ao mês vigente ou

anterior ao processo seletivo deverão ser anexadas
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