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RETIFICAÇÃO 001 DO EDITAL DE CIRCULAÇÃO INTERNA 006/2018 

 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE – PDE 

SUBPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA – SAB/2018 

Campus Rio Grande 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE torna pública a retificação do item 10 do 

Edital de Circulação Interna 006/2018 referente ao Subprograma de Assistência 

Básica/2018, do campus Rio Grande.  

 

Onde se lê: 

10 DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 c) COMPROVANTES DE RENDA DO GRUPO FAMILIAR  

Donos/as de casa, adultos/as que não 
exercem atividade remunerada,  
desempregados/ as  

 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS (cópia das folhas: da foto, de 
identificação - qualificação civil, do último 
contrato de trabalho e da folha posterior).  

 Quem não possuir CTPS deverá fazer uma 
declaração, constando que não possui a 
CTPS.  

 Em caso de ajuda financeira prestada ao/a 
estudante ou membro(s) do núcleo familiar, 
deverá ser entregue declaração devidamente 
identificada, contendo: (CPF, RG, endereço e 
telefones), com o tipo de ajuda e valor 
concedido;  

 Guia de recolhimento da União – GRU/INSS 
atualizado, se houver. 

 

Leia-se: 

10 DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 c) COMPROVANTES DE RENDA DO GRUPO FAMILIAR  

Donos/as de casa, adultos/as que não 
exercem atividade remunerada,  
desempregados/ as  

 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS (cópia das folhas: da foto, de 
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identificação - qualificação civil, do último 
contrato de trabalho e da folha posterior).  

 Quem não possuir CTPS deverá fazer uma 
declaração, constando que não possui a 
CTPS.  

 Em caso de ajuda financeira prestada ao/a 
estudante ou membro(s) do núcleo familiar, 
deverá ser entregue declaração devidamente 
identificada, contendo: (CPF, RG, endereço e 
telefones), com o tipo de ajuda e valor 
concedido;  

 Guia de recolhimento da União – GRU/INSS 
atualizado, se houver; 

 Extratos bancários dos últimos três meses: 
Quem não possuir conta (corrente ou 
poupança) bancária deverá fazer uma 
declaração, constando que não possui 
quaisquer tipos de contas em bancos; 

 Declaração assinada pela própria pessoa 
constando que não exerce atividade 
remunerada; 

 Comprovante do seguro desemprego, se 
houver. 

 

 

Onde se lê: 

10 DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

“Declaração do imposto de renda pessoa física, (ano calendário 2015 / exercício 2016), caso 

houver, completa e com recibo de entrega.” 

 

Leia-se: 

10 DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

“Declaração do imposto de renda pessoa física, (ano calendário 2016 / exercício 2017), caso 

houver, completa e com recibo de entrega.” 

 

As demais informações referentes ao Edital nº 006/2018 permanecem ratificadas. 

 

Rio Grande, 27 de fevereiro de 2018.  

 

 

 

Daiane Teixeira Gautério 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis – PRAE 

(A via original encontra-se assinada.) 


