
Lista de Documentos para o cadastro em https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/ 

Se precisar de auxílio agende um horário pelo whatsapp (49)3225-4114 e venha até à 

Unifacvest que auxiliaremos no preenchimento. 

Para que possamos lhe auxiliar no preenchimento do cadastro do Uniedu precisamos que 

tenha no seu celular, pendrive ou nuvem as seguintes informações: 

1) foto digitalizada do seu documento de identidade com os dois lados (foto e informações); 

2) foto digitalizada do seu CPF; 

3) Se for dependente, trazer fotos dos documentos dos responsáveis financeiros (pai, mãe, 

irmão, avós, tios ou companheiros(as) que inserir no grupo familiar; 

4) foto digitalizada da certidão de nascimento ou casamento, se for o caso; 

5) Se for independente ou compor a renda familiar, trazer foto digitalizada do contracheque 

ou declaração de autônomo; 

6) foto digitalizada da conta de água, luz, telefone, banco etc para comprovação de residência 

em Santa Catarina há mais de 2 anos (antiga e atual); 

7) para comprovar tipo de moradia trazer foto digitalizada da escritura, contrato de locação, 

comodato, cedência, arrimo ou conta de luz ou água da residência em nome do proprietário; 

8) foto digitalizada do histórico escolar do ensino médio; 

9) foto digitalizada do contrato de matrícula na Unifacvest; 

10) fotos digitalizadas dos comprovantes de renda e gastos do grupo familiar (contracheques 

dos últimos 3 meses, comprovantes de alimentação/supermercado, gastos com saúde, 

aluguéis, transporte, financiamentos etc). |Para os itens que não tiver documentos 

comprobatórios deverá fazer declarações de próprio punho conforme descrição ao final desta 

relação e reconhecer a assinatura (firma) em cartório e depois fotografar; 

11) foto digitalizada do termo de adesão ao projeto de extensão de caráter social como 

https://www.unifacvest.edu.br/assets/uploads/files/arquivos/00d5d-

modelo_termo_de_adesao_extensao_car_soc_2021_1.pdf  

Observação: para facilitar a inscrição você deve fotografar e recortar as fotos para que apenas 

o documento apareça, eliminando o cenário da foto como mesas, pisos etc. Os documentos 

podem ser digitalizados em scanner ou em papelarias. 

Feita a digitalização você pode converter os arquivos JPG das fotos em PDF utilizando o site 

https://www.ilovepdf.com/pt/jpg_para_pdf 

Com a conversão em PDF você reúne os dois lados da carteira de identidade, certidão de 

nascimento e CPF em um único documento, bem como as declarações, comprovantes de 

gastos e documentos das pessoas que moram com você e integram o seu grupo familiar 

utilizando este link: https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf 
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Se fizer este último procedimento o cadastro fica rápido. Se não conseguir poderemos auxiliar 

e isso pode levar até 2h. 

Modelos de texto para declaração 

 

DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO 

 

Eu, _____________________________, portador(a)  do CPF Nº ___________________, 

natural de ______________, Estado de ___________________________, residente na Rua/AV 

_____________________________________________________________________________

declaro que trabalho como autônomo realizando 

___________________________________________ e que meus ganhos mensais em média 

são de R$ _______________. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

NOME COMPLETO 

Lages, em _____ de _________________ de 2021. 

 

OUTRAS DECLARAÇÕES 

Manter o texto abaixo e, ao final, descrever o motivo da declaração 

DECLARAÇÃO 

Eu, _____________________________, portador(a)  do CPF Nº ___________________, 

natural de ______________, Estado de ___________________________, residente na Rua/AV 

_____________________________________________________________________________

declaro que ___________________________________________________________________ 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

NOME COMPLETO (neste caso pode ser o seu ou o da pessoa que emitir a declaração em seu 

favor como trabalho, moradia, financiamento etc em que não hpa documento formal 

comprobatório). 

Lages, em _____ de _________________ de 2021. 

 


