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1. CRITÉRIOS DE ISENÇÃO 
Serão considerados os seguintes critérios para a concessão da referida isenção: 
a) Não estar matriculado em qualquer instituição de nível superior pública em cursos de pós-graduação; 
b) Ter cursado todo o ensino médio e o ensino superior ou equivalente EXCLUSIVAMENTE em Instituições das Redes 
Públicas de Educação; 
c) Renda familiar igual ou inferior a 2(dois) salários mínimos mensais; 
d) Não estar matriculado em cursos superiores do sistema Ifes (entende-se por sistema Ifes todos os campi). 
 
1.2. O REQUERENTE TERÁ O SEU PEDIDO NEGADO PELOS MOTIVOS, A SABER: 
a) não apresentar fotocópia do seu documento de identificação;  
b) não apresentar fotocópia dos comprovantes de escolaridade; 
c) não fornecer documentação que comprove a situação relatada no questionário; 
d) fornecer informação e documentação incompatíveis, contraditórias, desatualizadas, ilegíveis, rasuradas e/ou adulteradas; 
e) apresentar mais de um Requerimento de Isenção; 
f) não atender aos critérios de isenção; 
g) entregar o material para solicitação de isenção fora do prazo determinado. 
 
2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (cópia simples) 
(a) Cópia do Documento de Identidade (RG) do candidato; 
(b) Cópia do Histórico Escolar ou Declaração oficial do estabelecimento de ensino, informando que o candidato concluiu o 
ensino médio; 
(c) Cópia do Diploma de Graduação do candidato; 
(d) Cópia da Certidão de Casamento do candidato ou cópia da Certidão de Casamento dos pais ou responsáveis; 
(e) Cópia da Certidão de Óbito de pais falecidos; 
(f) Cópia da Certidão de Nascimento de irmão(s) dependente(s) ou de filho(s) do candidato, tutela etc.; 
(g) Em caso de separação (divórcio) do candidato ou pais/responsáveis, apresentar cópia da certidão, bem como uma 
declaração de próprio punho do recebimento ou não de pensão alimentícia; 
(h) Comprovação de renda do último mês de todas as pessoas que compõem o núcleo familiar, inclusive do candidato ou de 
outras pessoas que contribuam para a renda familiar; 
(i) Cópia do comprovante de pagamento da prestação da casa própria ou recibo de pagamento de aluguel do último mês, 
constando o nome do proprietário, com CPF/CNPJ; 
(j) Cópia dos comprovantes de conta de luz, de água, de telefone etc., do último mês; 
(k) Em caso de uso de medicação de alto custo, deverá ser anexada receita ou declaração médica atualizada e legível  
 
* Para comprovação da renda, segundo especificado na alínea (g), poderá ser apresentada a seguinte documentação: 
I.  Assalariado – cópia do contracheque ou carteira de trabalho com identificação e renda atualizada; 
II.  Aluno beneficiado com estágio remunerado – declaração de tal benefício (incluindo valor), expedida pela instituição; 
III. Profissional Liberal ou Autônomo – cópia de inscrição ou registro e declaração de próprio punho, especificando a atividade 
que exerce e a renda mensal, com assinatura de uma testemunha com CPF; 
IV. Agricultor, Proprietário Rural, Sitiante – declaração de sindicato, associação ou similar da renda mensal; 
V.  Trabalhador Informal, Trabalhador Eventual (biscateiro) – declaração de próprio punho, especificando a atividade que 
exerce e a renda mensal, com assinatura de uma testemunha com CPF; 
VI.  Comerciante, Industrial – declaração expedida por um Contador, especificando o tipo de estabelecimento, a atividade que 
exerce e a renda mensal; 
VII.  Aposentado,  Pensionista  –  cópia  do  documento  fornecido  pelo  Instituto Nacional  de  Seguridade  Social  –  INSS  e 
declaração da função exercida, apresentando também comprovante de renda referente ao ultimo mês; 
VIII.  Vive de renda – declaração de próprio punho especificando a renda mensal e origem dessa renda, com assinatura de uma 
testemunha com CPF; 
IX.  Desempregado – cópia da Carteira de Trabalho com identificação, com data de demissão ou Rescisão do Contrato e 
Comprovante de Seguro Desemprego, especificando o valor e o período; 
X.  Sem renda – declaração de próprio punho de que não exerce nenhuma atividade remunerada – nesse caso, definir qual a 
atual fonte de renda familiar para manutenção da família. 


