REQUERIMENTO
CRÉDITO EDUCATIVO
ESTUDANTIL UNIVAR - CEEU
R.A.:____________

CONTRATO Nº _____________

NOME: __________________________________________________________________________________
CURSO: __________________________________

TELEFONE FIXO: __________________________

CELULAR: ___________________________E-MAIL: ___________________________________________
COMPOSIÇÃO FAMILIAR:
Nome

Parentesco

Ocupação

Renda

1)
2)
3)
4)
5)
Justificativa – Requerimento de Crédito Educativo Institucional:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Barra do Garças – MT, _____/_____/_______
FIADOR (ES):
NOME: ______________________________________________________ CELULAR: __________________
CPF: __________________________ RG: ________________________ DATA NASC.: ___/____/_______
OCUPAÇÃO: ____________________________ E-MAIL: _________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOME: ______________________________________________________ CELULAR :__________________
CPF: __________________________ RG: ________________________ DATA NASC.: ____/____/______
OCUPAÇÃO: ____________________________ E-MAIL:_________________________________________
Protocolo nº ____________ Data: ____/ _____/ _______ Assinatura: ________________________________
Parecer da Comissão de Seleção para o Crédito Educativo Institucional:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(

) REPROVADO

(

) APROVADO -- Valor Mensal: _______________

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA REQUERER O FINANCIAMENTO CEEU
Documentações necessárias do aluno e integrantes do grupo familiar:
DOCUMENTO PESSOAIS: RG, CPF, Comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento e ou
casamento e documentos do conjugue se casado.
COMPROVANTE DE RENDA: * Assalariado: 03 últimos contracheques e cópia da carteira de trabalho onde
consta o registo de trabalho, ou declaração de imposto de renda;
* Profissional Liberal: Declaração comprobatória de renda (DECORE) ou
extrato bancário da conta corrente com movimentação financeira dos
últimos 03 meses.
Relação de documentos do fiador (es):
DOCUMENTO PESSOAIS: RG, CPF, Comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento e ou
casamento e documentos do conjugue se casado.
COMPROVANTE DE RENDA: * Assalariado: 03 últimos contracheques e cópia da carteira de trabalho.
* Profissional Liberal: Declaração comprobatória de renda (DECORE) ou
extrato bancário da conta corrente com movimentação financeira dos
últimos 03 meses.
* Aposentado ou Pensionista: Ultimo comprovante de recebimento do
benefício (extrato ou recibo bancário), copia completa da Declaração do
Imposto de Renda de Pessoa física, acompanhada do recibo de entrega.
SOCIO OU DIRIGENTES DE PESSOA JURIDICA:
 Contrato Social, acompanhado dos 03(três) últimos pró-labore;
 Declaração comprobatória de renda (DECORE)
 Declaração IRPJ
PRODUTOR RURAL:







DAP – Declaração de aptidão do PRONAF
Declaração de renda emitida por Sindicato Rural do Município
Relatórios de notas fiscais, expedidos pela Prefeitura Municipal, referente aos 06 meses
Bloco de notas e respectivas contra notas, igualmente dos últimos 06 meses. *
Declaração de Associado de cooperativas
Declaração de Propriedade, certidão de registro de imóveis
* Será considerado o equivalente a 30% da soma dos valores das notas fiscais.

RENDIMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
 Copia completa da última Declaração de Imposto de renda pessoa física, com o recibo de entrega
 Contrato de locação ou arrendamento acompanhado dos últimos 03 comprovantes de recebimentos
 Declaração comprobatória de renda (DECORE)

OBS: Tanto o candidato, quanto a pessoa indicada como coobrigada solidaria/fiadora, se casados
ou em união estável, deverá apresentar cópia dos documentos pessoais do cônjuge.

