
 
 
 

Processo Seletivo - Alunos Areguá - Documentação 
 

 

No dia da entrevista, o candidato deverá ter em mãos o original e uma cópia (XEROX)                
dos seguintes documentos: 
 

● RG e CPF de todos os membros da casa; 

● Comprovantes de renda de todos os membros da casa, inclusive do candidato (ex:             

holerite); 

● Comprovantes de despesas da casa (ex: conta de luz, água, telefone, gás,            

financiamentos, aluguel, mensalidade escolar etc); 

● IPTU e IPVA; 

● Declaração de Imposto de Renda das pessoas que contribuem para a renda da             

família (se isento, fazer declaração segundo modelo de Declaração de Isenção           
do Imposto de Renda de Pessoa Física, disponibilizado no site          
www.cursoaregua.com.br); 

● Comprovante de matrícula do Ensino Médio, se o candidato estiver cursando, ou            

Certificado de Conclusão, se já concluiu; 

● Boleto ou atestado que comprove bolsa no Ensino Médio; 

● Comprovante de matrícula no terceiro segmento do EJA (Ensino de Jovens e            

Adultos), ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens          

e Adultos) ou CEEJA (Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos) 

● Certificado de conclusão de Ensino Superior ou comprovante de matrícula de Ensino            

Superior; 

● Atestado médico, em caso de doença crônica ou deficiência; 

● Atestado de óbito de familiar, se necessário. 

● Extrato bancário de todas as contas de titularidade do candidato e de todos os              

membros da casa dos últimos seis meses (agosto de 2020 a janeiro de 2021),              

obrigatoriamente. 

 

Caso o candidato se insira em uma das situações abaixo, ele deverá apresentar             
também as seguintes declarações, disponibilizadas no site www.cursoaregua.com.br,        
a fim de comprovar dados fornecidos na Avaliação Socioeconômica: 
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● Declaração de imóvel ocupado irregularmente; 

● Declaração de imóvel cedido; 

● Declaração de renda para trabalhadores eventuais; 

● Declaração de renda para trabalhadores autônomos; 

● Declaração de isenção de Imposto de Renda; 

● Declaração de desemprego; 

● Declaração de desemprego com carteira de trabalho retida. 

● Autodeclaração de cor/etnia se o candidato for participante do sistema de reserva de             

vagas PPI. 

 

Não será permitido que o candidato deixe o documento original no lugar da cópia do               
documento. 
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