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DOCUMENTAÇÃO PARA RESERVA DE VAGA

O candidato com renda familiar bruta, per capta, igual ou inferior a 1,5 salário mínimo,
oriundo de escola pública, classificado no Processo Seletivo, deverá, no período de 16 a 20 de
dezembro de 2013,  apresentar documentação comprobatória  do critério socioeconômico,  via
SEDEX ou no Protocolo do câmpus do IF Goiano para o qual foi aprovado (ver subitem 19.11 –
quadro  IV),  apresentando  também  formulário,  devidamente  preenchido,  para  prestação  e
comprovação dos dados socioeconômicos, bem como cópia dos documentos que comprovem a
renda familiar bruta mensal, referente aos três meses anteriores à data de inscrição.

Os candidatos beneficiados com a isenção de taxa não precisarão entregar novamente os
documentos  comprobatórios  no  período  de  16  a  20  de  dezembro  de  2013,  uma vez  que  já
confirmaram perante o IF Goiano sua condição socioeconômica. Porém, ainda será necessário
comprovar a escolaridade em escola pública.

TODOS os candidatos classificados na Reserva de Vagas, no ato da matrícula, deverão
apresentar  Histórico Escolar do Ensino Médio,  comprovando tê-lo  cursado integralmente em
escolas públicas, ou – se for o caso – declaração da escola de que cursou todo o Ensino Médio
em escola pública.

Os documentos válidos para comprovação do critério socioeconômicos para reserva de
vagas são:

I. TRABALHADORES ASSALARIADOS
a) Contracheques;
b) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da

respectiva notificação de restituição, quando houver;
c) CTPS registrada e atualizada;
d) CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de

empregada doméstica;
e) Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS;
f) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.

II. ATIVIDADE RURAL
a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da

respectiva notificação de restituição, quando houver;
b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ;
c) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato

ou a membros da família, quando for o caso;
d) Extratos bancários dos últimos três meses,  pelo menos,da pessoa física e das pessoas

jurídicas vinculadas;
e) Notas fiscais de vendas.
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III. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
a) Extrato mais recente do pagamento de benefício;
b) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da

respectiva notificação de restituição, quando houver;
c) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.

IV. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da

respectiva notificação de restituição, quando houver;
b) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato

ou a membros de sua família, quando for o caso;
c) Guias  de  recolhimento  ao  INSS  com  comprovante  de  pagamento  do  último  mês,

compatíveis com a renda declarada;
d) Extratos bancários dos últimos três meses.

V. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
a) Declaração  de  Imposto  de  Renda  Pessoa  Física  –  IRPF  acompanhada  do  recibo  de

entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando
houver.

b) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado

dos três últimos comprovantes de recebimentos.

VI. DESEMPREGADOS (incluído pelo edital de Retificação n° 001 de 16 de agosto de 2013)
a) Carteira profissional (páginas de identificação - frente e verso e do último contrato de

trabalho, rescisão de contrato e documento de auxílio-desemprego OU declaração de que
está desempregado). 

Em  relação  a  declaração  do  candidato  atestando  inexistência  de  renda  comprovada,
informamos  que  a  prestação  de  informação  falsa  pelo  estudante,  apurada  posteriormente  à
matrícula,  em procedimento  que  lhe  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o
cancelamento de sua matrícula na instituição federal de ensino, sem prejuízo das sanções penais
eventualmente cabíveis.

No cálculo da renda serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos
pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação
ou de arrendamento de bens móveis e imóveis.

Estão excluídos do cálculo,
I - os valores percebidos a título de:

a) auxílios para alimentação e transporte;
b) diárias e reembolsos de despesas;
c) adiantamentos e antecipações;
d) estornos e compensações referentes a períodos anteriores;
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e) indenizações decorrentes de contratos de seguros;
f) indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial; e

II - os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas:
a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;
d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem (Pró-Jovem);
e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados

à população atingida por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade
pública ou situação de emergência; e 

f) Demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados,
Distrito Federal ou Municípios.
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