
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

ANEXO IV – EDITAL PROGRAD nº. 022/2019

DOCUMENTOS PESSOAIS OBRIGATÓRIOS DO/A CANDIDATO(A) E DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR 

MENORES DE 18 ANOS

 DEVERÁ SER DIGITALIZADO E ENCAMINHADO EM ARQUIVO PDF. NO MOMENTO DA PRÉ-INSCRIÇÃO: 

01 Digitalização legível da certidão de nascimento ou carteira de identidade de todos os integrantes menores de 18 anos
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DOCUMENTOS  OBRIGATÓRIOS  DO/A CANDIDATO(A) E DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR 

 MAIORES DE 18 ANOS, 

DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E ENCAMINHADO EM ARQUIVO PDF. NO MOMENTO DA PRÉ-INSCRIÇÃO:

(Deverá ser entregue cópia dos documentos pessoais de todos os componentes familiares maiores de 18 anos, independente se está trabalhando ou não)

 CONDIÇÃO LABORAL DOCUMENTOS PESSOAIS DECLARAÇÕES DE RENDA OU NÃO RENDA

2 TRABALHADOR ASSALARIADO

Digitalização Legível da Carteira de Identidade 

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda 
Ano  2018 Exercício 2017. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU
Digitalização legível da Declaração de Isenção Anual de Imposto de 
Renda Ano 2018 Exercício 2017. (Modelo de declaração A) 

Digitalização Legível CPF Digitalização Legível do Contracheque (holerite/comprovante de 
recebimento de salário) dos últimos 03 (três ) meses anteriores a data do 
pré-cadastro online; OU
Declaração do empregador, constando cargo e salário mensal. 

Digitalização  Legível da  Carteira  de  Trabalho 
(constando  as  páginas  de  foto,  identificação, 
última  página  de  CONTRATO  de  trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).

3
NO CASO DE TRABALHADOR 

AUTÔNOMO, INFORMAL, 
“BICOS” E/OU OUTRAS RENDAS 
PROVENIENTES DE SERVIÇOS 

DIVERSOS:

Digitalização Legível da Carteira de Identidade

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda 
Ano  2018 Exercício 2017. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU
Digitalização legível da Declaração de Isenção Anual de Imposto de 
Renda Ano 2018 Exercício 2017. (Modelo de declaração A)

Digitalização Legível CPF
Digitalização Legível da declaração em que conste a atividade exercida, 
com  rendimento  mensal,  assinada  pelo  declarante.  (Modelo  de 
declaração C )

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).
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4 SE PROFISSIONAL LIBERAL OU 
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Digitalização Legível da Carteira de Identidade

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda 
Ano  2018 Exercício 2017. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU
Digitalização legível da Declaração de Isenção Anual de Imposto de 
Renda Ano  2018 Exercício 2017. (Modelo de declaração A)

Digitalização Legível da declaração comprobatória de Percepção de 
Rendimentos (DECORE) constando rendimentos e retirada de lucros, 
numerada e assinada por contador inscrito no CRC; OU
Guias de Recolhimento do INSS (GPS) dos últimos 3 meses anteriores 
a data do cadastro online; 

Digitalização Legível CPF
Digitalização  Legível  da  declaração  em  que  conste  a  atividade 
exercida, com rendimento mensal, assinada pelo declarante.  (Modelo 
de declaração C )

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).

5 SE APOSENTADO/PENSIONISTA

Digitalização Legível da Carteira de Identidade

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda 
Ano 2018 Exercício 2017.(com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU
Digitalização legível da Declaração de Isenção Anual de Imposto de 
Renda Ano  2018 Exercício 2017. (Modelo de declaração A)

Digitalização Legível CPF Digitalização Legível do último comprovante de recebimento de 
benefício (holerite ou extrato da fonte pagadora), e/ou

Digitalização legível do extrato de Pagamento de Benefício da 
Previdência Social poderá ser obtido pelo link 
https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml  .  

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).
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6 SE PRODUTOR RURAL
OU

TRABALHADOR RURAL

Digitalização Legível da Carteira de Identidade

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda 
Ano  2018 Exercício 2017. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU
Digitalização legível da Declaração de Isenção Anual de Imposto de 
Renda Ano  2018 Exercício 2017.. (Modelo de declaração A)

Digitalização  legível  do  ITR  (ImpostoTerritorial  Rural)  e/ou 
digitalização  legível  do contrato de arrendamento, acompanhado dos 
comprovantes  de  recebimento/pagamento   dos  últimos  3  meses 
anteriores a data do pré-cadastro online;.

Digitalização Legível CPF Digitalização Legível declaração do sindicato dos trabalhadores rurais, 
constando a principal atividade e a remuneração média mensal. Caso 
não  seja  filiado  ao  sindicado,  preencher  e  assinar  declaração 
descrevendo atividade e média de renda mensal.

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).

7 SE SÓCIO-PROPRIETÁRIO DE 
EMPRESA

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).

Digitalização Legível  do  declaração completa de Imposto de Renda 
Ano  2018 Exercício 2017. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU
Digitalização legível da Declaração de Isenção Anual de Imposto de 
Renda Ano  2018 Exercício 2017.. (Modelo de declaração A)

Digitalização  Legível da declaração Comprobatória  de Percepção de 
Rendimentos (DECORE), constando rendimentos e retirada de lucros 
mensais, numerada e assinada por contador inscrito no CRC;  ou
Digitalização  Legível  do  Extrato  Demonstrativo  de  Movimentação 
Financeira da empresa;

Digitalização Legível CPF
Digitalização  Legível  do  Pró-labore  dos  últimos  03  (três)  meses 
anteriores a data de pré- cadastro online.

Digitalização Legível da Carteira de Identidade
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8
SE HOUVER RENDA 

PROVENIENTE DE ALUGUEL DE 
IMÓVEIS

Digitalização Legível da Carteira de Identidade

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda 
Ano 2018 Exercício 2017 (com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU
Digitalização legível da Declaração de Isenção Anual de Imposto de 
Renda Ano  2018 Exercício 2017. (Modelo de declaração A)

Digitalização Legível CPF Digitalização Legível  do contrato de locação ou declaração original do 
locatário, constando em ambos o valor mensal.
Digitalização Legível  dos comprovantes de recebimentos dos últimos 
03 (três) meses anteriores a data de pré-cadastro  online.  (Modelo de 
declaração D)

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).

9

DESEMPREGADO

Digitalização Legível da Carteira de Identidade
Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda 
Ano 2018 Exercício 2017 (com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU
Digitalização legível da Declaração de Isenção Anual de Imposto de 
Renda Ano  2018 Exercício 2017. (Modelo de declaração A)

Digitalização Legível CPF

Digitalização Legível da declaração assinada de que não exerce 
atividade remunerada. (Modelo de declaração B)Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 

(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

ANEXO - A

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA

Eu, ______________________________________________________________; portador

(a) do RG nº __________________, órgão expedidor:_______________, UF: _________;

CPF  nº:____________________________________;  residente  no  endereço

_________________________________________________________________________

Declaro que sou isento de declarar o imposto de renda pelos motivos descritos.

No ano anterior não obtive rendimentos provindos de trabalho assalariado, proventos de

aposentadorias, pensões, aluguéis ou atividade rural suficientes para declarar IRPF nesse

ano, e não me enquadro nos demais casos que obrigam a entrega da Declaração Anual de

Imposto de Renda Pessoa Física.

Declaro  ainda  que  esta  declaração  segue  em conformidade  com a  edição  da  Instrução

Normativa  RFB  nº  864  de  25  de  julho  de  2008,  relatando  que  deixou  de  existir  a

Declaração  Anual  de Isento,  a  partir  de 2008;  também segue em conformidade com o

previsto na Lei nº 7.115/83 relatando que a isenção poderá ser comprovada mediante de

declaração escrita e assinada pelo próprio interessado.

Local e data: ____________________, _____ de ______________de 20___.

____________________________________

Assinatura



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
ANEXO - B

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO

Eu, _________________________________________________________, portador(a) do

RG:___________________ e do CPF:_____________________, DECLARO, para os devi-

dos fins e sob as penas da lei, que estou desempregado(a) no momento e meu sustento tem

sido proveniente ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data: ____________________, _____ de ______________de 20___.

____________________________________

Assinatura

*O Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica Art. 299: Omitir,
em documento  público  ou  particular,  declaração  que  dele  devia  constar,  ou  nele  inserir  ou  fazer  inserir
Declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
ANEXO - C

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES E RENDIMENTOS MÉDIOS MENSAIS

Eu_______________________________________________________________,  natural

de  ____________________________,  portador  (a)  do  CPF  nº  __________________,

residente e domiciliado no endereço: ___________________________________________

____________________________________ declaro para os devidos fins, que sou:

(   ) trabalhador(a) do mercado informal (autônomo, informal, “bicos” e/ou outras rendas

provenientes de serviços diversos sem vínculo empregatício)

(   ) autônomo(a) - recolho contribuição mensal ao INSS – (  )sim  ou (  )não 

(   ) Profissional Liberal

(   ) Produtor(a) / Trabalhador(a) Rural.

E desenvolvo as seguintes atividades (nestas linhas detalhar, as atividades que realiza, e se 

possui empregados para fazê-la): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Recebendo a renda média mensal de R$ ________________________.

Local e data: ____________________, _____ de ______________de 20__.

_________________________________

Assinatura

*O Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica Art. 299: Omitir,
em documento  público  ou  particular,  declaração  que  dele  devia  constar,  ou  nele  inserir  ou  fazer  inserir
Declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
ANEXO - D

DECLARAÇÃO DE RENDA POR RENDIMENTO DE ALUGUEL OU
ARRENDAMENTO DE BENS OU IMÓVEIS

Eu,  _____________________________________________________________________,

portador (a) do RG nº __________________, e CPF nº ________________, declaro para os

devidos  fins,  que  recebo  renda  proveniente  de  locação/arrendamento

de:______________________________________________________________________.

Declaro ainda que a renda média mensal obtida com a locação/arredamento especificado

acima é de aproximadamente R$ _____________.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data: ____________________, _____ de ______________de 20___.

____________________________________

Assinatura

*O Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica Art. 299: Omitir,
em documento  público  ou  particular,  declaração  que  dele  devia  constar,  ou  nele  inserir  ou  fazer  inserir
Declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.


