
DOCUMENTOS  PARA  A  ENTREVISTA  PRESENCIAL
LEVAR  ORIGINAL   E  CÓPIA  DE  TODOS  OS  DOCUMENTOS

Candidatos menores de idade devem ser acompanhados pelos responsáveis
durante a entrevista. Caso seja necessária alguma declaração, o responsável deve
assiná-la como declarante.

● DOCUMENTOS  REFERENTES AO CANDIDATO E AO NÚCLEO FAMILIAR
(de todos os membros do grupo familiar)
⬜RG ou CNH emitidos há no máximo 10 anos

⬜CPF (não é necessário caso o número do CPF conste no RG)
⬜ Carteira de trabalho

- Tirar cópia da página com foto, da página de qualificação civil e da
última página do contrato de trabalho)

- Serão aceitas capturas de tela do aplicativo “Carteira de Trabalho
Digital” impressas

⬜ Atestado de óbito, no caso de falecimento de algum membro do núcleo
familiar

● DADOS  ESCOLARES
- Caso esteja cursando o ensino médio:

⬜  Comprovante de matrícula
⬜ Documento que comprove bolsa de estudos, em caso de escolas privadas
(boleto ou atestado emitido pela escola)

- Caso tenha concluído o ensino médio:
⬜ Certificado de conclusão
⬜ Histórico escolar dos três anos do ensino médio
⬜ Documento que comprove bolsa de estudos, no caso de escolas privadas
(boleto ou atestado emitido pela escola)
⬜ EJA: Comprovante de matrícula no terceiro segmento do EJA (Ensino de
Jovens e Adultos), se for o seu caso
⬜ Ensino superior: Certificado de conclusão de Ensino Superior ou
comprovante de matrícula de Ensino Superior, se for o seu caso



● ENDEREÇO  E  PROPRIEDADES
⬜ Comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone ou gás em seu
nome ou no nome dos pais, irmãos ou avós)
⬜Imóvel próprio: IPTU ou comprovante de isenção do IPTU
⬜Imóvel alugado: levar a declaração de imóvel alugado preenchida
⬜Imóvel ocupado irregularmente: levar a declaração de imóvel ocupado
irregularmente preenchida
⬜Imóvel cedido: levar a declaração de imóvel cedido preenchida
⬜Automóvel: IPVA

● RECURSOS  FINANCEIROS (de todos os membros do núcleo familiar)
⬜ Comprovantes de renda de todos os membros da casa, inclusive do
candidato

- Trabalhadores formais: últimos 6 holerites
- Trabalhadores autônomos: levar declaração de renda para

trabalhadores autônomos preenchida
- Desempregados: levar declaração de desemprego preenchida
- Desempregados com a Carteira de Trabalho retida: levar declaração

de desemprego com CTPS retida preenchida
- Trabalhadores eventuais: levar declaração de renda para

trabalhadores eventuais preenchida
- Membro do núcleo familiar que receba pensão alimentícia: levar

decisão judicial e último holerite de quem paga a pensão
- Membro do núcleo familiar que seja aposentado ou pensionista:

extrato do INSS
⬜ Declaração de Imposto de Renda das pessoas que contribuem para a
renda da família (se isento, fazer declaração de isenção do IRPF)
⬜ Comprovantes de despesas da casa (ex: conta de luz, água, telefone, gás,
financiamentos, aluguel, mensalidade escolar etc)
⬜ Extrato bancário de todas as contas de titularidade do candidato e de
todo os membros da casa dos últimos seis meses (agosto de 2022 a janeiro
de 2023), obrigatoriamente
⬜ Membro do núcleo familiar que pague pensão: Decisão judicial
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● SAÚDE  DO  CANDIDATO
⬜ Atestado ou laudo médico, no caso de doenças crônicas
⬜ Comprovante de vacinação contra a COVID-19 com a terceira dose

- A terceira dose da vacina contra a COVID-19 é uma exigência da
Faculdade de Medicina da USP, portanto é obrigatória a apresentação
do comprovante vacinal para todos os candidatos

● CANDIDATOS   PRETOS,  PARDOS  E  INDÍGENAS  (PPI)
⬜ Autodeclaração de cor/etnia
⬜ RANI, no caso de candidatos indígenas

● CANDIDATOS   COM  DEFICIÊNCIA
⬜ Atestado ou laudo médico contendo o CID

● CANDIDATOS  TRANSGÊNEROS
⬜ Autodeclaração de pessoa transgênera
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