A documentação deve ser entregue em duas vias

DOCUMENTOS DO ESTUDANTE
- Ficha de Inscrição do SISIFIES
- Comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone do último mês).
Em caso de moradia alugada, trazer o contrato de locação ou declaração de residência cedida
- Requerimento de matrícula
- Boletim do ENEM para alunos que concluíram o Ensino Médio a partir de 2010;
- Comprovante de conclusão do Ensino Médio
- Comprovante do efetivo exercício do Magistério

DEMAIS DOCUMENTOS DO ESTUDANTE E DO GRUPO FAMILIAR
Separados por Integrante do grupo familiar, ordenados da seguinte forma:
- Cópia  Carteira de Identidade / Carteira de habilitação
- Cópia  CPF
- Cópia  Certidão de Nascimento
- Cópia  Certidão de Casamento
- Cópia  Certidão de óbito
- Cópia  Carteira de Trabalho (página da foto, qualificação civil, penúltimo e último contrato de trabalho e a próxima
em branco)
- Cópia - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e comprovante de entrega - último exercício
Comprovantes de Renda
a) Assalariado  cópia dos últimos 3 contracheques
b) Atividade Rural  decore com rendimentos ou declaração do Sindicato Rural com os rendimentos dos últimos 3 meses
c) Aposentado/Pensionista - comprovante INSS onde conste o valor do benefício
d) Autônomo  decore com rendimentos dos últimos 3 meses ou comprovante de pagamento da contribuição ao INSS
dos últimos 3 meses.
e) Profissional Liberal  decore com rendimentos dos últimos 3 meses
f) Sócios e dirigentes de empresas  decore com rendimentos dos últimos 3 meses
- Cópia de Contrato Social
- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - último exercício
g) Rendimentos de Aluguel - Contrato de locação e comprovantes de recebimentos dos últimos 3 meses

DOCUMENTOS DO FIADOR
- Cópia - Carteira de Identidade/Carteira de habilitação
- Cópia - CPF
- Cópia - Certidão de Casamento
- Cópia - CPF do cônjuge
- Cópia - Carteira de Identidade/Carteira de habilitação do cônjuge
- Cópia dos Comprovantes de Renda
A FAMUR poderá solicitar quaisquer outros documentos que julgar necessários à comprovação das informações
prestadas pelo candidato, conforme dispõe o artigo 5º, parágrafo único, da Portaria Normativa n. 10, de 30/04/2010.

