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ANEXO 

 

Para requerer a isenção da taxa de inscrição do Programa de Pós- Graduação, 

o candidato deve: 

 

a) acessar o formulário de informações socioeconômicas no endereço eletrônico 

http://siga3.ufjf.br/index.php?module=analiserenda&action=inscricao&item=50 

e clicar no ícone “Formulário de Informações socioeconômicas”, 

preenchendo-o completamente; 

b) prazo de preenchimento:  

     das 11h do dia 20 de agosto até as 11h do dia 27 de agosto de 2014; 

c) após o completo preenchimento, conferir os dados informados e clicar em 

“concluir” para o efetivo cadastramento das informações registradas; 

d) juntar o formulário impresso e assinado à documentação comprobatória em 

envelope lacrado e identificado com folha de rosto (modelo no final), 

conforme descrito a seguir.  

 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EXIGIDA  

(em cópias xerográficas simples) 

 

I – Identificação do candidato e do Grupo Familiar (Para todos os membros do Grupo 

Familiar) 

OBS: Fazem parte do grupo familiar todas as pessoas que vivem na mesma casa do 
candidato e/ou vivam da mesma renda. 
 
 

http://siga3.ufjf.br/index.php?module=analiserenda&action=inscricao&item=50
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A) Documento de Identidade ou Carteira de Habilitação ou Carteira Funcional emitida pelo 
Conselho da Profissão ou passaporte.  

B) CPF para membros maiores de 18 anos;  

C) Certidão de casamento ou declaração de união estável (com assinatura de três 
testemunhas - não parentes - devidamente identificadas) dos pais, ou do candidato se for 
o caso, e em caso de pais separados/divorciados, apresentar certidão de casamento 
averbada constando a partilha de bens e pensão alimentícia;  

D) Em caso de pais falecidos, apresentar certidão de óbito;  

E) Em caso de pais solteiros, apresentar certidão de nascimento da parte com quem reside 
o aluno;  

F) Em caso de pais casados, mas que não mais compartilham de domicílio e renda, 
apresentar declaração da parte com quem se encontra o aluno assinada por três 
testemunhas não parentes.  

G) Para membros do grupo familiar menores de 18 anos, apresentar cópia da certidão de 
nascimento; 

 

II – Comprovante de residência do grupo familiar: 

A) Comprovante de energia elétrica (frente e verso), referente ao vencimento nos meses 
de junho/2014 ou julho/2014. 

 

III – Situação Ocupacional do candidato e grupo familiar:  
      
     (para todos os membros do grupo familiar, maiores de 18 anos, inclusive o 

candidato, independente do exercício de atividade remunerada) 
 
A) Carteira de Trabalho (folha de rosto – frente e verso; folha onde está registrado o último 

contrato de trabalho e a página em branco subsequente) - do candidato e dos demais 
integrantes do grupo familiar, maiores de 18 anos. Obrigatório para todos os membros da 
família maiores de 18 anos, independente de qualquer outra condição. 

 
A.1) Se ainda não tiver Carteira de Trabalho, é aceito o Protocolo de pedido de emissão 
da Carteira de Trabalho onde conste tratar-se de 1ª via da referida Carteira,se for o caso, 
ou. 
A.2) Documento emitido pelo Ministério do Trabalho de inexistência de vínculo 
empregatício no mês de julho/2014. 
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B) Declaração completa do Imposto de Renda – entregue à Receita Federal (ano calendário 
2012 exercício 2013 e ano calendário 2013 exercício 2014) - do candidato e dos demais 
integrantes do grupo familiar, maiores de 18 anos, juntamente com o recibo de entrega à 
Receita Federal. 

 
C) Caso seja isento de declarar Imposto de Renda, deverá ser apresentada a “Informação 

de que não constam estas declarações na base de dados da Receita Federal” para 
maiores de 18 anos – exercício 2013 e exercício 2014. Tal informação pode ser retirada 
no link, sendo produzido registro sobre:  

      http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp 
 

D) Se existe conta bancária de qualquer tipo (conta corrente, poupança, investimentos, 
salário, por exemplo) deve ser apresentada cópia de extrato bancário do candidato e do 
responsável pela renda familiar, dos meses de junho/2014 e julho/2014. 
Independentemente se a pessoa tem renda, ou se a conta está sem movimentação 
bancária nos referidos meses.  

 

 

Além dos documentos relacionados anteriormente, devem ser apresentada a 

documentação a seguir: 

 
III. 1 – Situação de Atividade Remunerada (para todos os membros do Grupo 

Familiar, inclusive do candidato)  
 

A) Assalariado ou servidor público: contracheque ou declaração da empresa 
empregadora de recebimento nos meses de junho/2014 e julho/2014. 

 

B) Aposentado, Afastado ou Pensionista de órgão previdenciário público ou 
privado (exemplo do INSS): Comprovante de recebimento de aposentadoria, 
auxílio-doença, auxílio-acidente, salário maternidade ou pensão.  

 
B.1) Comprovante mensal de recebimento do órgão previdenciário público ou privado 
(exemplo do INSS) nos meses de junho/2014 e julho/2014, onde conste o valor 
bruto.  
B.2) Se o beneficiário de aposentadoria e/ou de pensão não estiver exercendo 
atividade remunerada, deve apresentar declaração datada e assinada, especificando 
a atual situação.   
B.3) Caso o beneficiário do INSS esteja trabalhando, apresentar comprovante de 
rendimentos recebidos nos meses de junho/2014 e julho/2014, juntamente com os 
comprovantes de pagamento da aposentadoria.   

  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp
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C) Autônomo ou profissional liberal: Recibo de pagamento de autônomo (RPA), ou 
Declaração Comprobatória de Rendimentos - DECORE, feita por Contador 
regularmente inscrito no CRC com assinatura reconhecida em cartório, constando 
rendimento mensal recebido nos meses de junho/2014 e julho/2014. 
 
C.1) comprovante de recolhimento do INSS nos meses de junho/2014 e julho/2014. 
 

D) Agricultor, parceiro ou arrendatário rural: 

D.1)  Cadastro do Imóvel Rural - DP ou do INCRA (Ministério da Agricultura); 
D.2) Declaração Comprobatória de Rendimentos - DECORE, feita por Contador 
regularmente inscrito no CRC com assinatura reconhecida em cartório, constando: 
rendimentos mensais, descrição de bens, utilização da terra e produção ou 
Declaração do sindicato rural constando endereço e telefone da sede do sindicato, 
nome do agricultor e valor mensal da renda familiar deste dos meses de junho/2014 
e julho/2014, devendo estar assinada e carimbada do sindicato. 
 

E)   Empresário e/ou comerciante: 
 
E.1) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) entregues à 
Receita Federal nos anos de 2013 e 2014; 
E.2) Declaração Anual do Simples Nacional entregue nos anos 2013; 
E.3) Contrato social ou ficha de firma individual; 
E.4) Declaração com o carimbo do CNPJ da empresa ou firma comercial, onde 
conste o tipo de atividade e os rendimentos mensais (dos doze últimos meses);  
E.5) Pró-labore dos meses de junho/2014 e julho/2014; 
E.6) Guia de recolhimento do INSS ou guia de recolhimento do SIMPLES, referentes 
aos meses de junho/2014 e julho/2014. 
 

F) Microempreendedor individual: 
 

F.1) Certificado de Micro Empreendedor Individual; 
F.2) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral; 
F.3) Guia de recolhimento do INSS, referentes aos meses de junho/2014 e 
julho/2014. 
F.4) Declaração Comprobatória de Rendimentos – DECORE, dos últimos três meses, 
feita por contador regularmente inscrito no CRC, constando os rendimentos mensais 
dos meses de junho/2014 e julho/2014. 

 
G) Desempregado (a partir de julho/2013, inclusive) 
 

G.1) Folha de rosto da Carteira de Trabalho (frente e verso), bem como da folha que 
comprove a demissão, e também a folha em branco seguinte; 
G.2) Termo de rescisão do contrato de trabalho; 
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G.3) Comprovante de recebimento de seguro desemprego, se for o caso; 
G.4) Declaração de que não exerce qualquer atividade com remuneração, com 
assinatura de três testemunhas (não parentes) devidamente identificadas (nome, 

CPF, Identidade, endereço e telefone). 
 

III.2 – Situação de pessoas sem atividade remunerada  
(para todos os membros do Grupo Familiar, inclusive do candidato que não exercem 
atividade remunerada, por exemplo, estudante e do lar)  

 
A) Folha de rosto da Carteira de Trabalho (frente e verso), bem como da folha que 

comprove a demissão, e também a folha em branco seguinte; 
 

B) Para membros do grupo familiar maiores de 18 anos que não exercem qualquer 
atividade com ou sem vínculo empregatício deve apresentar declaração de que não 
exerce atividade remunerada, com assinatura de três testemunhas (não parentes) 

devidamente identificadas (nome, CPF, Identidade, endereço e telefone). 
 

 
III. 3 - Estagiário ou Menor Aprendiz 
 
A) Contrato de Estágio ou de Aprendizagem ou declaração da Instituição de Ensino;  
B) Comprovantes de recebimentos da remuneração dos meses de junho/2014 e 
julho/2014. 
 

     III.4) Outros Rendimentos:   
 

A) Pensão Alimentícia Judicial ou Não Judicial  
 

A.1) Cópia da decisão judicial que homologou a Pensão Alimentícia ou Declaração 
de Recebimento ou de Inexistência de Pensão, datada e assinada pelo pai e/ou mãe;  
A.2) Apresentar comprovante de recebimento da Pensão dos meses de junho/2014 
e julho/2014. 
 

B) Rendimentos de Aluguéis 
 

B.1) Contrato de Locação ou de Arrendamento. 
B.2) Comprovantes de recebimentos nos meses de junho/2014 e julho/2014. 
 

C) Caso exerça alguma atividade remunerada que não se enquadre no item III do 
Anexo 2 deste Edital, apresentar Declaração constando o tipo de Atividade exercida 
e o rendimento dos meses junho/2014 e julho/2014, com assinatura de três 
testemunhas (não parentes) devidamente identificadas (nome, CPF, Identidade, 
endereço e telefone).  
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IV - Despesas:  

 
 Moradia: comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento de casa própria, e 

condomínio (junho/2014). 



 Contas de água, luz, telefone residencial e celular: relativo ao mês de junho/2014. Se 

o requerente residir em Juiz de Fora e a família em outra cidade, será necessário trazer 

os comprovantes dos dois domicílios. 



 Saúde: plano(s) de saúde e comprovante de despesas com medicamentos de uso 

contínuo, apresentando receita médica que comprove a necessidade de uso do 

medicamento (junho/2014). 



 Outras despesas: apresentar comprovante de outras despesas que julgar necessário. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 

 

Programa de Pós-Graduação em Letras  
Estudos Literários  

Edital Processo Seletivo 2015 - Mestrado e Doutorado  
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

ISENÇAÕ DA TAXA DE INSCRIÇÃO – PPG Letras: Estudos Literários- SELEÇÃO 2015 Página 7/10 

 

(MODELO DE FOLHA DE ROSTO) 
 

Nome:  

 
 

                                                   CPF: . . -  

Número do Formulário de Informações Socioeconômicas:  

 

 

ESPAÇO RESERVADO À PROAE 

 

Parecer Técnico:_______________________________________________ 
 

Observações do(a)avaliador(a):______________________________________ 
 
      _______________________________________________________________ 
      
      _______________________________________________________________ 

       
       

Data Técnico Responsável 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --  

( esta parte deverá ser recortada e entregue ao candidato no ato da entrega dos documentos) 
 
Recibo de Entrega de Documentos para ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
MESTRADO/ DOUTORADO da UFJF – Programa LETRAS – Seleção 2015  
Este é seu comprovante de entrega da documentação. Guarde-o.  
Não serão aceitos documentos originais. 
 

Nome: ________________________________________________________ 

 

CURSO: (  ) Mestrado (  ) Doutorado  
 

RECEPTOR(A):_____________________________DATA:_______________ 
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Declaração de Atividade de Economia Informal 
(Exemplo: camelôs, vendedores ambulantes, costureiras, artesãos, faxineiros, etc.) 
 

Eu, ______________________________________________________________ 

         (Nome legível) 
 

no   CPF   nº   ___________________,   _______________, ___________________ 

                                                                    (nacionalidade)          (estado   civil)        
declaro, para fins de Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em  
 
Letras – Estudos Literários da UFJF - Seleção 2014, que exerço a atividade de 
_________________  
 
______________________ recebendo a quantia de R$_______________  mensal. 

 

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem 
como atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é 
crime "omitir,em documento público ou particular, declaração que dele devia constar  
ou nele  inserir declaração  falsa ou diversa da  que  deveria ser  escrita  com  fim 

de   prejudicar,   criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente  
relevante". Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou 
falsidade de informações resultará nas penalidades cabíveis.  
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais. 
 

___________________, ____________ de _________de__________ 

(localidade) (dia)                       (mês) (ano) 
 

_____________________________ 

(Assinatura do declarante) 
 

Duas testemunhas (Não parente): 
 
_______________________________________________________ 

(assinatura) 
Nome: 
CPF:                        Endereço:  

 

_______________________________________________________ 

(assinatura) 
Nome: 
CPF:                        Endereço: 
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Declaração de Não Atividade 

 

Eu,____________________________________________________________, 
(nome- letra legível) 

 

_______________________________, ________________, inscrito no CPF  

 (nacionalidade) (estado civil)    

sob o nº _________________________________,    

declaro, para fins de  Processo Seletivo do Programa de  
Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários da UFJF – Seleção 2014, que não 
exerço nenhuma atividade remunerada (bico). 

 

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem 
como atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é 
crime "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar 
ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de 
prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". 
Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de 
informações resultará nas penalidades cabíveis. 
 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais. 
 
 
 
___________________, ________ de __________ de 2014. 
           (localidade)               (dia)                 (mês)      
 

_____________________________ 

(Assinatura) 
Duas testemunhas (Não parente): 
_______________________________________________________ 

(assinatura) 
Nome: 
CPF:                        Endereço:  

 

_______________________________________________________ 

(assinatura) 
Nome: 
CPF:                        Endereço: 
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Declaração de Residência em República 

 

Eu,____________________________________________________________, 
(nome- letra legível) 

 

_______________________________, ________________, inscrito no CPF  

 (nacionalidade) (estado civil)    

sob o nº _________________________________e no RG nº 
___________________, declaro, para fins de Processo Seletivo do Programa de  
Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários da UFJF Seleção 2014, que 
resido em Juiz de Fora numa república na (Rua, Av., Tv., etc) 
_____________________________________ no. _________ Apto nº____no 
bairro ____________________________, juntamente com as pessoas 
identificadas abaixo.  
Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, 
bem como atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que 
dispõe que é crime "omitir, em documento público ou particular, declaração que 
dele devia constar  
ou nele  inserir declaração  falsa ou diversa da  que  deveria ser  escrita  com  fim 

de   prejudicar,   criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente  
relevante". Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão 
ou falsidade de informações resultará em exclusão do processo.  
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais. 

 
___________________, ________ de ____________ de 2014. 

(localidade) (dia) (mês) (ano) 
 

_____________________________ 

(Assinatura) 
Identificação dos moradores: 
 

Nome: 
      Tel:                                 cel:  
      Endereço dos pais (ou responsável):  
______________________________________________________ 

                                                    (assinatura) 
 
Observação: Se não couber a lista de todos os moradores residentes na república aqui, 
utilizar uma folha anexa. 


