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ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO  

DO FORMULÁRIO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA 

 

 

1. O candidato convocado para entrega de documentação de comprovação de renda deverá 

apresentar-se em data, local e horário divulgados no site da Unilab. 
 

2. Imprimir e preencher o Formulário para Comprovação de Renda Familiar. 
 

3. Para os efeitos do disposto na Lei nº 12.711/2012, no Decreto nº 7.824/2012, na 

Portaria/MEC nº 18/2012 e neste Edital, considera-se Família ou Composição Familiar, a 

unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras 

pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela 

unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 
 

4. A primeira pessoa relacionada na Tabela de Composição Familiar será o próprio 

candidato. 
 

5. As demais pessoas relacionadas na Tabela de Composição Familiar serão aquelas que 

moram no mesmo domicílio do candidato. 
 

6. Se a Família do candidato possuir mais de 10 pessoas, deve-se imprimir nova folha do 

Formulário e anexá-la à primeira. 
 

7. Não é necessário autenticar, em cartório, cópias dos documentos solicitados. Caso 

necessário, as cópias serão autenticadas mediante a apresentação dos originais. 
 

8. Para TODAS as pessoas relacionadas na Tabela de Composição Familiar, inclusive o 

candidato, é necessário apresentar Cópia e Original dos documentos listados neste Anexo.  
 

9. Para os menores de 16 anos, somente apresentar a Certidão de Nascimento (Original e 

Cópia). 
 

10. Para os maiores de 16 anos, Documento de identidade e CPF (Original e Cópia).  
 

11.  No caso da Comprovação de Renda de cada pessoa, estudantes e/ou desempregados maiores 

de 16 anos deverão apresentar Declaração informando que não exerce atividade remunerada. 
 

12.  Em caso de dúvida, entrar em contato com a Coordenação de Políticas de Acesso e Seleção 

de Estudantes da Pró-Reitoria de Graduação da Unilab -  

Bahia: Campus dos Malês: (71) 3651-8252 / Ceará:  Campus da Liberdade: (85) 3332-1471 

E-mail: selecao@unilab.edu.br 


