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RELAÇÃO DE DOUMENTOS PARA ANÁLISE DE RENDA DOS 

CANDIDATOS DE RESERVA DE VAGAS T1, T2, T5 e T6 

 

 

a) Frente e verso do documento de identificação do candidato e de todos os membros 

que compõem o núcleo familiar. Os documentos aceitos serão: cédula de 

identidade (com data de expedição igual ou inferior a 10 anos), carteira de 

motorista (CNH), RNE, carteira de trabalho, passaporte ou qualquer outro 

documento com fotografia que tenha validade como identidade civil; 

 O candidato menor de idade deverá, obrigatoriamente, apresentar um 

documento de identificação com foto. 

 No caso em que o membro familiar for menor de idade poderá ser 

apresentada a certidão de nascimento. 

 No caso em que o pai e/ou a mãe do candidato for falecido apresentar a 

certidão de óbito.  

b) CPF ou comprovante de regularidade cadastral do candidato e de todos os 

membros que compõem o núcleo familiar; 

 O candidato menor de idade deverá, obrigatoriamente, apresentar o 

documento. 

 No caso em que o membro familiar for menor de idade não será obrigatória 

a apresentação do documento..  

c) Preenchimento da Planilha demonstrativa de renda familiar. Acessar o documento 

pelo link: https://www.unifesp.br/reitoria/vestibular/vestibulares-anteriores/category/94-

formularios; 

d) Apresentação dos documentos para comprovação de renda conforme categorias 

abaixo (clicar na categoria). Caberá ao candidato e a cada membro familiar verificar 

em qual(is) categoria(s) se enquadra.  

 Trabalhador Assalariado 
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 Trabalhador em Atividade Rural 

 Aposentado e Pensionista 

 Autônomo ou Profissional Liberal 

 Recebimento de Aluguel ou Arrendamento 

 Trabalhador Informal 

 Desempregado 

*Para candidato menor de idade ou membro familiar menor de idade não será exigida 

comprovação de renda 
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