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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE 

 
EDITAL Nº 002/2020 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA - PRU/UVA 
PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

 

 

Dispõe sobre o Processo Seletivo para formação de 
Cadastro Reserva de candidatos ao Programa de 
Residência Universitária da Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (PRU/UVA), com vigência até 
dezembro de 2020. 

 

 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE), torna público o Edital de Seleção para formação de CADASTRO RESERVA 
de candidatos ao Programa de Residência Universitária (PRU/UVA), destinado aos 
estudantes de cursos de graduação desta IES, ofertados em Sobral, cujas normas do 
processo seletivo são regidas pelo presente Edital. 
 
1. DO PROGRAMA 
1.1. O Programa de Residência Universitária (PRU) da Universidade Estadual Vale do Acaraú 

(UVA), coordenado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), é parte das ações 
de apoio à permanência e desempenho acadêmico, desenvolvidas pela UVA, e que 
integram o Programa de Assistência Estudantil do Governo do Estado do Ceará. O PRU 
assegura moradia a estudantes provenientes de famílias de baixa renda, regularmente 
matriculados em um dos cursos de graduação presencial desta Instituição de Ensino 
Superior (IES) e selecionados mediante avaliação socioeconômica, conforme normas 
estabelecidas neste Edital. O estudante admitido no PRU passa a residir, até a 
conclusão do curso, na Residência Universitária, mantida pela UVA. 

 
2. DO OBJETO 
2.1. O presente Edital tem por objeto a seleção de estudantes para a formação de 

CADASTRO RESERVA, no Programa de Residência Universitária da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (PRU/UVA), com vigência até 31 de dezembro de 2020. 

 
3. DOS REQUISITOS 
3.1. São requisitos necessários aos candidatos ao processo seletivo de que trata este 

Edital: 
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a) Estar regularmente matriculado na modalidade MATRÍCULA CURRICULAR, em curso 
de graduação, ministrado em Sobral, e cursando o semestre 2020.1 entre o 
primeiro e o sétimo período; 

b) Estar em período regular do curso de graduação de acordo com a matriz curricular; 
c) Comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, ter renda per 

capita igual ou inferior a ½ (meio) salário mínimo, por membro do núcleo familiar; 
d) Ser domiciliado fora da sede do município de Sobral, em um raio de distância acima 

de 30 km da unidade onde estuda; 
e) Estar cursando a primeira graduação; 
f) O candidato deverá ser maior de idade; 
g) Não estar matriculado em outra Instituição de Ensino Superior; 
h) Não possuir nenhum tipo de vínculo empregatício; 
i) Apresentar no ato da inscrição a documentação exigida no subitem 4.3 deste Edital. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. As inscrições dos candidatos serão recebidas na PRAE, no campus Betânia, no 

período de 18 a 28 de fevereiro das 8h às 14h e de 02 a 18 de março das 8h às 
11h30min e das 14h às 18h, conforme cronograma indicado no item 8 deste Edital, 
em envelopes lacrados, com a seguinte identificação: 
 
          PROGRAMA DE RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA (PRU/UVA) – SELEÇÃO 2020 
          Nome do aluno | Curso | CPF do aluno 

  
4.2. Não serão aceitos documentos fora do envelope ou sem identificação do candidato. 
4.3. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição (ANEXO I); 
b) 03 (três) fotos 3 x 4 recentes; 
c) Cópia da Carteira de Identidade do candidato e de cada um dos membros do núcleo 

familiar (componentes da família de acordo com a descrição da folha resumo do 
Cadastro Único), em caso de irmãos menores de idade, apresentar cópia da 
Certidão de Nascimento; 

d) Cópia de certidão de casamento ou declaração autenticada de união estável do 
candidato, quando houver; 

e) Cópia de certidão de óbito dos membros do núcleo familiar, quando houver; 
f) Cópia do CPF do candidato e de cada um dos membros do núcleo familiar ou 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF, obtido no site da Receita Federal; 
g) Declaração em papel timbrado do Número de Identificação Social (NIS), emitida 

pelo órgão responsável, referente ao ano de 2020; 
h) Folha de resumo do Cadastro Único, referente ao ano de 2020; 
i) Declaração de matrícula e histórico escolar atualizado desta IES; 
j) Declaração de bolsista (CNPq, FUNCAP, PBPU, PIBID, Residência Pedagógica, dentre 

outras), quando houver; 
k) Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar do Ensino Médio; 
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l) Cópia da fatura de energia elétrica que demonstre o consumo médio de até 80Kwh 
mensais, referente ao mês de dezembro de 2019, janeiro de 2020 ou fevereiro de 
2020, que comprove estar incluído na cota social da Fornecedora de Energia Elétrica 
do Ceará, ou ainda estar contendo "BAIXA RENDA", no nome do próprio candidato 
ou integrante do núcleo familiar (componentes da família de acordo com a 
descrição da folha resumo do Cadastro Único). Caso a fatura esteja no nome do 
cônjuge do candidato, deverá apresentar cópia autenticada da certidão de 
casamento ou contrato de união estável; 

m) Cópia da fatura de água que demonstre o consumo de até 10 m³ mensais, referente 
aos meses de dezembro/2019, janeiro/2020 ou fevereiro/2020, no nome do 
próprio candidato ou integrante do núcleo familiar (componentes da família de 
acordo com a descrição da folha resumo do Cadastro Único). Caso a fatura esteja no 
nome do cônjuge do candidato, deverá apresentar cópia autenticada da certidão de 
casamento ou contrato de união estável. Na condição de não possuir fatura de 
água, em virtude do fornecimento de água ser oriundo de poço, cacimbão, cisterna 
etc. deverá preencher a Declaração de Ausência de Fornecimento de Água por 
Concessionária (ANEXO II), quando for o caso;  

n) Comprovante de obtenção de rendimento mensal igual ou inferior a ½ (meio) 
salário mínimo por membro do núcleo familiar (componentes da família de acordo 
com a descrição da folha resumo do cadastro único), maiores de 18 anos, 
apresentar a cópia da carteira de trabalho, independentemente de estar ou não 
empregado (frente e verso da folha de rosto e da folha do último contrato 
registrado, conforme ANEXO III), ou declaração que não possui carteira de trabalho 
(ANEXO IV), se for o caso; 

o) Comprovante de moradia da família (IPTU, recibo ou contrato de aluguel, escritura 
ou outro documento que ateste posse do imóvel, no nome do candidato ou de 
parente de primeiro grau); 

p) Auto Declaração de Renda (ANEXO V), caso algum membro do núcleo familiar 
exerça trabalho informal, quando houver; 

q) Cópia do cartão de benefícios ou programas sociais do Governo do Estado 
(Programa Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada da Lei de Assistência 
Social (BPC)), e comprovante do valor recebido (extrato bancário – Ano 2020), que 
possuam o Número de Identificação Social (NIS) ou Declaração de Aptidão ao 
PRONAF (DAP); 

r) Para comprovar rendimento de aposentados e beneficiários do INSS o candidato 
deverá apresentar comprovante do pagamento fornecido pelo INSS dos últimos 
meses (dezembro de 2019, janeiro ou fevereiro de 2020), comprovando o valor do 
benefício (aposentadoria, pensão, auxílio doença etc.), quando houver na 
constituição da renda do núcleo familiar (componentes da família de acordo com a 
descrição da folha resumo do Cadastro Único); 

s) Declaração de Imposto de Renda acompanhada do recibo de entrega à Receita 
Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, referente ao último 
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exercício, quando houver. Dispensados de declarar Imposto de renda devem fazer 
declaração de isenção (ANEXO VI); 

t) O candidato com deficiência deverá apresentar laudo médico, original e cópia, 
expedido nos últimos 6 (seis) meses, atestando o tipo e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID). 

u) Relato familiar (ANEXO VII). 
4.4. Os documentos deverão ser entregues em envelopes lacrados, identificados 

conforme indicado no subitem 4.1 deste Edital, não sendo aceitos documentos fora 
do envelope ou sem identificação. 

4.5. A falta de qualquer dos documentos exigidos ou a verificação da falsidade nos 
documentos e informações apresentadas, bem como a falta de cumprimento de 
qualquer ato exigido durante o Processo Seletivo, acarretará a exclusão do 
estudante do Processo Seletivo, sem prejuízo da aplicação das medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. 

4.6. Não haverá conferência da documentação no ato da entrega do envelope, cabendo 
ao candidato a responsabilidade para que todas as informações sejam devidamente 
comprovadas, conforme estabelecido no subitem 4.3. 

4.7. Serão destinadas 5% (cinco por cento) do total de vagas para pessoas com 
deficiência, conforme a Lei nº 13.409 de 28 de dezembro de 2016, condicionadas à 
apresentação de laudo médico atualizado, emitido no ano de 2020. 

 
5. DA SELEÇÃO 
5.1. O Processo Seletivo de que trata o este Edital será realizado pela Comissão de 

Seleção nomeada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e constará de 01 
(uma) única etapa, eliminatória e classificatória, que consistirá em análise da 
documentação apresentada, para obtenção do perfil do candidato. 

5.2. Será considerada indeferida a inscrição do candidato que: 
a) Não apresentar todos os documentos exigidos neste Edital; 
b) Possuir renda familiar superior a ½ (meio) salário mínimo por membro do núcleo 

familiar (componentes da família conforme folha resumo do Cadastro Único). 
c) Apresentar informação ou documentação incompleta, contraditória, rasurada, 

ilegível, falsa e/ou que não comprove a situação declarada na documentação. 
Nesse caso, o estudante assume toda a responsabilidade de quaisquer prejuízos 
na análise da sua solicitação. 
 

5.3. Apenas estarão aptos a concorrer ao Processo Seletivo de formação de Cadastro 
Reserva do Programa de Residência Universitária (PRU/UVA), objeto deste Edital, os 
candidatos que apresentarem renda per capita igual ou inferior a ½ (meio) salário 
mínimo por membro do núcleo familiar (componentes da família conforme folha 
resumo do Cadastro Único). 

5.4. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), quando necessário, realizará visitas 
domiciliares, a qualquer momento do processo seletivo ou vigência da seleção, para 
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atestar o perfil do candidato ou do aluno residente, garantido assim a permanência 
de estudante com maior vulnerabilidade socioeconômica. 

 
6. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
6.1. A classificação final do candidato aprovado no processo seletivo para formação de 

Cadastro Reserva se dará a partir do resultado da análise documental, observado o 
critério de menor renda familiar per capita e o número de vagas estabelecido no 
subitem 7.1 deste Edital. 

6.2. Em caso de empate, os seguintes critérios serão adotados: 
a) Menor renda per capita; 
b) Ser estudante oriundo de escola pública (3º ano do Ensino Médio); 
c) Estudante matriculado no primeiro semestre letivo do curso; 
d) Distância entre a residência do candidato e a Universidade; 
e) Disponibilidade de transporte oferecido pela prefeitura da cidade do candidato; 
f) Declaração atual de bolsista (CNPq, FUNCAP, PBPU, PIBID, dentre outras); 
g) Maior número de disciplinas no histórico escolar no semestre atual; 
h) Maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA); 
i) Relato Familiar. 

 
7. DAS VAGAS 
7.1. Serão ofertadas 80 (oitenta) vagas para formação de Cadastro Reserva de candidatos 

ao Programa de Residência Universitária (PRU/UVA), objeto deste Edital. 
7.2. Os candidatos selecionados para compor o Cadastro Reserva só serão chamados para 

o preenchimento de vaga na Residência Universitária, após convocação pela PRAE, 
observado a disponibilidade de vaga. 

7.3. O Cadastro Reserva de que trata este Edital terá vigência até 31 de dezembro de 2020. 
 
8. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
8.1. O Processo Seletivo de que trata o presente Edital seguirá o cronograma indicado no 

QUADRO ÚNICO, a seguir: 
 

QUADRO ÚNICO: Cronograma de Atividades do Edital Nº002/2020 - Processo Seletivo 
Formação de Cadastro Reserva do Programa de Residência Universitária (PRU/UVA). 

DATA EVENTO 

18/02 a 18/03/2020 Período de INSCRIÇÕES 

20/03 a 03/04/2020 Análise Documental 

06/04/2020 Resultado PRELIMINAR 

07/04/2020 Interposição de RECURSO ao Resultado Preliminar 

09/04/2020 Resultado do Julgamento dos Recursos 

13/04/2020 RESULTADO FINAL 

 
 



 

Reconhecida pela Portaria Nº 821/ MEC - D.O.U. de 01/06/1994 
Campus Betânia - Avenida da Universidade, 850 - Betânia - CEP 62.040-370 | Sobral - Ceará 

(88) 3677-4229 | reitoria@uvanet.br | www.uvanet.br 
 

9. DO RECURSO 
9.1. Será admitido um único RECURSO, por candidato, devidamente fundamentado, 

quanto ao resultado da seleção, objeto deste Edital, que deverá ser protocolado no 
Protocolo Geral da UVA, no campus Betânia, em horário de expediente 
administrativo, das 8h às 11h e das 14 às 17h (ANEXO VIII). 

9.2. Não serão recebidos recursos na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), nem 
aceitos novos documentos por outros meios não estabelecidos neste Edital, sob 
qualquer alegação. 

9.3. Só serão aceitos recursos relativos, exclusivamente, ao resultado do Processo 
Seletivo de que trata este Edital. 

 
10. DO RESULTADO FINAL 
10.1. O RESULTADO FINAL do Processo Seletivo será divulgado, observado o limite de 

vagas estabelecido neste Edital, no sítio eletrônico da UVA, em www.uvanet.br e 
nos flanelógrafos da PRAE, com a indicação dos candidatos da seguinte forma: 
a) CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO;  
b) CANDIDATO APROVADO E NÃO CLASSIFICADO; 
c) CANDIDATO NÃO APROVADO. 

 
11. DA PERMANÊNCIA NO PROGRAMA 
11.1. O tempo máximo de permanência do estudante no Programa de Residência 

Universitária será igual à duração mínima do curso, estipulada pela Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação (PROGRAD). 

11.2. Estudantes que ingressarem no Programa terão tempo de permanência calculado 
com base na carga horária que falta para conclusão do curso. 

11.3. Semestralmente, em período a ser estabelecido pela PRAE, os alunos admitidos no 
Programa de Residência Universitária (PRU/UVA) deverão renovar sua vinculação 
ao Programa. 

11.4. Não haverá renovação do benefício dos estudantes em caso de descumprimento 
de qualquer dos artigos do Regimento do Programa de Residência Universitária 
(PRU/UVA), assim como o não comparecimento no período de renovação, sem 
justificativa prévia. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Será de responsabilidade exclusiva do estudante a observância dos procedimentos 

e prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o Processo Seletivo de que 
trata este Edital, bem como a verificação dos documentos exigidos. 

12.2. Será motivo de desclassificação o não cumprimento de quaisquer das disposições 
deste Edital; 

12.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), 
ouvida a Comissão de Seleção e/ ou a Reitoria, observados a legislação em vigor e 
os procedimentos internos desta IES. 

 

http://www.uvanet.br/
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Campus Betânia, Sobral-CE, 18 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

Aline Vieira Landim 
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 

 
 

 
 
 

Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Reitor 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE 

 
EDITAL Nº 002/2020 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA - PRU/UVA 
PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

 
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Nome:                        
 

Data de Nascimento: 

FILIAÇÃO: Mãe: 
 
 

Pai: 

RG:  Órgão Expedidor: Data Expedição: 
 

CPF: 
 

NIS: Contato: 

E-Mail:  
 

RAÇA/ COR/ ETINIA: (  ) Branco (  ) Preto (  ) Pardo (  ) Amarelo (  ) Indígena 

Estado Civil: (  ) Solteiro (  ) Casado (  ) Divorciado (  ) Viúvo (  ) União Estável (  ) OUTROS  

Filhos: SIM (  ) NÃO (  ) QUANTOS (   ) 

Possui alguma deficiência? SIM (  ) NÃO (  ) QUAL? __________________________________  

Tem algum óbito de membro do núcleo familiar? SIM (  ) NÃO (  ) QUEM? _______________ 

Estudou em Escola Pública? 
SIM (  ) NÃO (  ) 

Escola em que conclui o Ensino Médio: 
 
 

Ano da conclusão: 

 
CURSO: _______________________________ 

Bacharelado (  ) Licenciatura (  ) 

IRA: Período: Turno: 

É candidato COTISTA? SIM (  ) NÃO (  ) QUAL: _______________________________________ 

II. MORADIA 

Situação atual de moradia:  
(  ) Mora com pai, mãe ou ambos 
(  ) Mora só 
(  ) Mora com o cônjuge 
(  ) Em casa de familiares 
(  ) Em moradia mantida pela família (pensão, pensionato, outro) 
(  ) Em casa de amigos 
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(  ) Moradia coletiva. Especifique: ________________________________________________ 
(  ) Outros. Especifique: ________________________________________________________ 

 

Tipo de Residência Familiar: (  ) casa (  ) sítio/chácara (  ) apartamento 
Situação do imóvel: (  ) próprio (  ) financiado (  ) cedido (  ) alugado – Valor (R$ __________)  

Endereço:  Nº  

Bairro:  
 

CEP:  Cidade: UF: 

(  ) Zona Urbana (  ) Zona Rural Distância de onde reside até a UVA, em km: ___________ 

A Prefeitura de sua cidade oferece transporte de estudantes para Sobral? SIM (  ) NÃO (  )  

Consumo mensal (usar como referência valor dos últimos 3(três) meses: 
Energia em Kw/h: ___________ Água em m3: ___________ (  ) Não possui água encanada  

III. DADOS SOCIOECONÔMICOS DO DISCENTE 

Participou de Programa de Bolsas ou Estágio? (  ) SIM (  ) NÃO QUAL? ____________________ 

TRABALHA atualmente? 
(  ) NÃO 
(  ) Trabalha com vínculo empregatício 
Renda Mensal (R$ _________); Fonte Pagadora: _____________________________________ 
(  ) Trabalha sem vínculo empregatício 
Renda Mensal R$ _________; Fonte Pagadora: ______________________________________ 
(  ) BOLSA Valor R$ ________ QUAL? ______________________________________________ 
(  ) ESTÁGIO Valor R$ ________ ONDE? ____________________________________________ 
(  ) PENSÃO Valor R$ ________  QUAL? ____________________________________________ 
(  ) OUTROS Valor R$ ________ Especifique: ________________________________________  

IV. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA FAMILIAR 

Quantas pessoas, incluindo você, vivem da renda mensal da sua família? _____________ 

Caso sua família seja atendida por um ou mais Programa de Transferência de Renda, indique qual: 
(  ) BOLSA FAMÍLIA  (  ) Benefício de Prestação Continuada (BPC)   
(  ) OUTROS Qual? __________________________________________________________  
 

V. DADOS DOS MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR 

Preencher os dados a seguir com as informações de todas as pessoas que compõem núcleo 
familiar, inclusive você, conforme folha de resumo do Cadastro Único. 

1 – Nome do CANDIDATO:  

Ocupação:  

Idade 
Grau de 

parentesco 
Estado 

Civil 
Cidade 

onde reside 

Portador 
de 

deficiência 
Escolaridade 

    
(  ) SIM 
(  ) NÃO 
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TIPO DE RENDA: (  ) Nenhuma (  ) Programa do Governo (  ) CTPS (  ) INSS (  ) Estágio (  ) Bolsa  
(  ) Atividade Informal/ Autônomo  Valor: R$ _________ QUAL? _________________________   

2 – Nome:  

Ocupação: 

Idade 
Grau de 

parentesco 
Estado Civil 

Cidade 
onde reside 

Portador 
de 

deficiência 
Escolaridade 

    
(  ) SIM 
(  ) NÃO 

 

TIPO DE RENDA: (  ) Nenhuma (  ) Programa do Governo (  ) CTPS (  ) INSS (  ) Estágio (  ) Bolsa  
(  ) Atividade Informal/ Autônomo  Valor: R$ _________ QUAL? _________________________   

3 – Nome:  

Ocupação:  

Idade 
Grau de 

parentesco 
Estado Civil 

Cidade  
onde reside 

Portador 
de 

deficiência 
Escolaridade 

    
(  ) SIM 
(  ) NÃO 

 

4 – Nome:  

Ocupação:  

Idade 
Grau de 

parentesco 
Estado Civil 

Cidade  
onde reside 

Portador 
de 
deficiência 

Escolaridade 

    
(  ) SIM 
(  ) NÃO 

 

TIPO DE RENDA: (  ) Nenhuma (  ) Programa do Governo (  ) CTPS (  ) INSS (  ) Estágio (  ) Bolsa  
(  ) Atividade Informal/ Autônomo  Valor: R$ _________ QUAL? _________________________   

 

 
Assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas neste 
formulário. 
 

Sobral-CE, ______ de ______________ de 2020. 
 
 

____________________________________________ 
ASSINATURA DO ESTUDANTE 
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ANEXO II 

EDITAL Nº 002/2020 – PRAE 
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 

CONCESSIONÁRIA 
 

Eu,________________________________________________________________________, 
nacionalidade__________________________, estado civil ___________________________, 
profissão ___________________________________________ portador(a) da Cédula de 
Identidade Nº__________________, e inscrito sob CPF _____._____._____-____, residente 
e domiciliado(a) na cidade/UF________________________________________, na 
Rua/Avenida________________________________Nº_______,Bairro:_________________.
Declaro, para fins de direito, sob as penas da legislação cabível, que não há prestação de 
serviço de fornecimento de água por concessionária em minha residência e que a água 
utilizada por minha família provém 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art. 299, do Código Penal, que versa 
sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo em crime de 
falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das 
informações prestadas implicará no desligamento imediato do candidato a bolsista no 
Programa de Residência Universitária (PRU). 
Assim sendo, por ser o aqui declarado a mais pura expressão da verdade, assino esta 
Declaração para surta seus efeitos legais. 
 

Sobral-CE, _______de______________________2020. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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ANEXO III  – MODELO DA CÓPIA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS  
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EDITAL Nº 002/2020 – PRAE 
ANEXO IV  -  DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO 

 

 

Eu,__________________________________________________________________, 
portador RG: ______________________e CPF: __________________________, domiciliado 
em _____________________________________________________, Bairro____________, 
Cidade de __________________, Estado do ________________, declaro que não possuo 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Ratifico serem verdadeiras as informações 
prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas penas do crime do Art. 
299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de 
informação em desacordo com a verdade, apurada posteriormente à inserção do estudante 
no Programa de Residência Universitária, ensejará o desligamento imediato deste, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 

 

Sobral-CE, _______de _____________________de_________. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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EDITAL Nº 002/2020 – PRAE 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE INFORMAL/AUTÔNOMO 

 

Eu,__________________________________________________________________, 
nacionalidade _______________________________________________________, profissão: 
________________ portador da Cédula de identidade Nº ___________________________, 
emitida por ___________________ e inscrito(a) no CPF no ____________________, 
residente e domiciliado à Rua 
___________________________________________________________________________, 
Bairro______________________________, Cidade ____________________________, 
venho por meio desta, DECLARAR para os devidos fins, que não mantenho vínculo 
empregatício com pessoa física ou jurídica, mas que exerço atividade autônoma, e recebo 
rendimentos no valor de R$ _______________________________________________ 
mensalmente, referentes ao trabalho de 
___________________________________________________________________________
____. E, por isso ser expressão de verdade, estou ciente de que a omissão de informações ou 
a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer 
tempo, no desligamento imediato do candidato a bolsista no Programa de Residência 
Universitária (PRU). Assim sendo, por ser o aqui declarado a mais pura expressão da 
verdade, assino esta Declaração para surta seus efeitos legais. 
 
 
 

Sobral-CE, ________de______________________20_______. 
 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Declarante 
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EDITAL Nº 002/2020 – PRAE 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA 

(para todos os adultos do núcleo familiar) 

 

Eu, ____________________________________________________________, portador do 
CPF nº________________________, RG_________________, residente na 
___________________________________________________________________________, 
declaro que SOU ISENTO DE DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA 
FÍSICA, conforme regulamento da Receita Federal do Brasil. Pois no ano anterior não obtive 
rendimento provindos de trabalho assalariado, proventos de aposentadorias, pensões, 
aluguéis ou atividades rurais suficientes para declarar IRPF neste ano, e não me enquadro 
nos demais casos que obrigam a entrega da Declaração Anual de Imposto de Renda de 
Pessoa Física. 
 
Declaro ainda estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira 
responsabilidade e que, no caso de declaração falsa, estarei sujeito às sanções previstas em 
lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 
de setembro de 1979 e Artigos 171 e 299 do Código Penal. _____________________,  
 
 

Sobral-CE, ______ de ____________________de __________. 
 
 

_____________________________________________________                                     
Assinatura do declarante 



 

Reconhecida pela Portaria Nº 821/ MEC - D.O.U. de 01/06/1994 
Campus Betânia - Avenida da Universidade, 850 - Betânia - CEP 62.040-370 | Sobral - Ceará 

(88) 3677-4229 | reitoria@uvanet.br | www.uvanet.br 
 

 

EDITAL Nº 002/2020 – PRAE 
ANEXO VII - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATO FAMILIAR 

 

O estudante poderá apresentar o RELATO junto com a documentação, no ato de inscrição. 
O texto deve estar corrigido, digitado em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, 
datado e assinado. Os tópicos enumerados abaixo devem compor o texto: 
 

a) SITUAÇÃO FAMILIAR: com quem mora? Onde mora? Como se estabelecem os 
vínculos familiares, ou seja, como se dá a convivência? (Caso o estudante não more 
com os pais, relatar o motivo. Se os pais vivem separados, relatar a relação que 
mantém com o qual não reside). Alguém da sua família já concluiu o nível superior? 

b) SITUAÇÃO ECONÔMICA: qual a principal renda familiar? Quem trabalha na família? 
Há alguém desempregado na família? Como são distribuídos os gastos da família? 
Você possui ou já possuiu alguma bolsa acadêmica? 

c) SITUAÇÃO DE SAÚDE: alguém do grupo familiar possui alguma doença incapacitante 
para o trabalho ou que implique ônus para a renda familiar? Você possui alguma 
deficiência? 

d) OUTROS: acrescentar o que considera importante para melhor compreensão da 
situação socioeconômica da família. 
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EDITAL Nº 002/2020 – PRAE ANEXO VIII – FICHA DE RECURSO 

 I- IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

CPF: 

____._____._____-____ 

RG: Órgão emissão: Data de emissão: 

_____/_____/____ 

E-mail: 

 

Contato: (    ) 

Curso (Bacharelado ou Licenciatura): 

 

Período/semestre: 

Setor da Seleção: 

 

Turno da seleção: 

Data do Recurso:_____/_____/____ Assinatura do Candidato 

 

 II- RELATAR MOTIVO DO RECURSO 

 Área para Justificativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


