
 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

CCONC- COORDENADORIA DE CONCURSOS 

 
A apresentação dos documentos comprobatórios conforme o EDITAL 01/2021 
‘..... 

Art. 19. Os (As) candidatos(as) com direito a ocupar as vagas oferecidas para os cursos Técnicos 
Subsequentes ao Ensino Médio para o 2º semestre letivo de 2020 deverão enviar pela plataforma de 

inscrição a documentação mínima exigida acrescida de documentação específica para os(as) 
candidatos(as) amparados(as) pela Lei nº 12.711/2012. 

.....” 
 
Candidatos pertencentes aos grupos: 

  GRUPO D: Comprovante de que cursou todo o ensino médio em escola pública: Histórico escolar ou 

declaração; Comprovante de rendimento familiar (somente para os que declararem renda familiar igual ou inferior 
a um salário mínimo e meio). (Identificação de todos os membros da família com a devida comprovação de renda 
dos que exercem atividade remunerada).  

    

  GRUPO E : Comprovante de que cursou todo o ensino médio em escola pública: Histórico escolar ou 

declaração; ; Comprovante de rendimento familiar (somente para os que declararem renda familiar igual ou inferior 
a um salário mínimo e meio). (Identificação de todos os membros da família com a devida comprovação de renda 
dos que exercem atividade remunerada).;Auto declaração de etnia (somente para os que se auto declararem 
pretos, pardos ou  indígenas).   

    

  GRUPO H : Comprovante de que cursou todo o ensino médio em escola pública: Histórico escolar ou 

declaração; O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente o LAUDO MÉDICO, assinado e carimbado por um 
médico com registro no CRM. A não apresentação do Laudo implicará a perda da vaga e na eliminação do candidato 
; Comprovante de rendimento familiar (somente para os que declararem renda familiar igual ou inferior a um 
salário mínimo e meio). (Identificação de todos os membros da família com a devida comprovação de renda dos que 
exercem atividade remunerada).  

    

  GRUPO I: Comprovante de que cursou todo o ensino médio em escola pública: Histórico escolar ou declaração; 

O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente o LAUDO MÉDICO, assinado e carimbado por um médico com 
registro no CRM. A não apresentação do Laudo implicará a perda da vaga e na eliminação do candidato ; 
Comprovante de rendimento familiar (somente para os que declararem renda familiar igual ou inferior a um salário 
mínimo e meio). (Identificação de todos os membros da família com a devida comprovação de renda dos que 
exercem atividade remunerada) ; Auto declaração de etnia (somente para os que se auto declararem pretos, pardos 
ou  indígenas).  

 
 
 
Comprovante de rendimento familiar 
  Documentação comprobatória para comprovar rendimento familiar.  
 

 CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO E 
ÚLTIMO REGISTRO NA CARTEIRA OU SÓ FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO 
FOR O CASO); 

 CONTRACHEQUES REFERENTES AOS TRÊS ÚLTIMOS MESES ; 
 EXTRATOS BANCÁRIOS DOS TRÊS ÚLTIMOS MESES; 
 DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA; 
 APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS DO INSS: EXTRATOS 

BANCÁRIOS DOS TRÊS ÚLTIMOS MESES DO BENEFÍCIO. 
 


