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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

GABINETE DA REITORIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

PROGRAMA PERMANÊNCIA – MODALIDADE AUXÍLIO INTERVALAR 

 
ERRATA Nº 01 DO EDITAL N°. 01/2021/SAEST/UFPA 

 

 

ONDE SE LÊ: 

CAPÍTULO V - DO PROCESSO SELETIVO 
 

Art. 13. São etapas deste processo seletivo: 

[...] 

VIII- Habilitação: inserção dos dados bancários, apresentação dos atestados de matrícula nos períodos letivos 

(etapas) de 2021. 

§ 1º. Caso o (a) discente tenha sido contemplado (a) com o Auxílio Intervalar Moradia deverá apresentar, 

também, no ato da habilitação a cópia do contrato de aluguel atualizado e registrado em cartório e o último 

recibo de pagamento do aluguel. 

 

 

LEIA-SE: 

CAPÍTULO V - DO PROCESSO SELETIVO 
 

Art. 13. São etapas deste processo seletivo: 

[...] 

VIII- Habilitação: inserção dos dados bancários, apresentação dos atestados de matrícula nos períodos letivos 

(etapas) de 2021. 

§ 1º. Caso o (a) discente tenha sido contemplado (a) com o Auxílio Intervalar Moradia deverá apresentar, até 

60 dias após o recebimento da parcela, a cópia do contrato de aluguel atualizado e registrado em cartório e o 

último recibo de pagamento do aluguel. 

 

 

 

ONDE SE LÊ: 

CAPÍTULO VI – DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Art. 14. O processo seletivo será constituído das seguintes etapas: 

 
ORDEM ETAPAS PERÍODOS 

1. Lançamento do Edital 11 de janeiro de 2021 

2. Período de divulgação do Edital 11 de janeiro a 01 de fevereiro de 2021 

3. Período de inscrição online no SIGAEST 13 de janeiro a 01 de fevereiro de 2021 
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4. 
Análise socioeconômica da inscrição online e 

da documentação. 

A partir de 13 de janeiro até 02 de março de 

2021 

5. 
Avaliação do desempenho acadêmico de 

candidatos à renovação 

A partir de 13 de janeiro até 02 de março de 

2021 

6. Entrevista e/ou Visita domiciliar 
No decorrer do período de seleção e/ou da 

vigência do auxílio 

7. Resultado Preliminar A partir de 04 de março de 2021 

8. Recebimento dos pedidos de recursos 
Até 48 horas, após a divulgação do 

Resultado Preliminar 

9. Resultado final A partir de 16 de março de 2021 

 

 

 
10. 

1ª etapa da Habilitação - Cadastro de dados 

bancários no SIGAEST e apresentação do 

Atestado/Declaração de Matrícula referente 

ao 1º período letivo de 2021 e, se deferido na 

modalidade moradia, a cópia do Contrato de 

Aluguel atualizado e registrado em cartório e 

o último recibo de pagamento 

 

 

 
De 16 a 22 de março de 2021 

11. 
Pagamento da parcela única referente ao 1º 

período de 2021 
Até o 15º dia útil de abril de 2021 

 

 

12. 

2ª etapa da Habilitação - Apresentação do 

Atestado/Declaração de Matrícula referente 

ao 2º período letivo de 2021 e, se deferido na 

modalidade moradia, a cópia do Contrato de 

Aluguel atualizado e registrado em cartório e 

o último recibo de pagamento 

 

 

De 21 a 25 de junho de 2021 

13. 
Pagamento da parcela única referente ao 2º 

período de 2021 
Até o 15º dia útil de julho de 2021 

14. 3ª etapa da Habilitação - Apresentação do 

Atestado/Declaração de Matrícula referente 

ao 3º período letivo de 2021 e, se deferido na 

modalidade moradia, a cópia do Contrato de 

Aluguel atualizado e registrado em cartório e 
o último recibo de pagamento 

 

 
De 13 a 19 de outubro de 2021 

15. Pagamento da parcela única referente ao 3º 

período de 2021 
Até o 15º dia útil de novembro de 2021 

 

 

 

LEIA-SE: 

CAPÍTULO VI – DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Art. 14. O processo seletivo será constituído das seguintes etapas: 

 
ORDEM ETAPAS PERÍODOS 

1. Lançamento do Edital 11 de janeiro de 2021 

2. Período de divulgação do Edital 11 de janeiro a 01 de fevereiro de 2021 

3. Período de inscrição online no SIGAEST 13 de janeiro a 01 de fevereiro de 2021 
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4. 
Análise socioeconômica da inscrição online e 

da documentação. 

A partir de 13 de janeiro até 02 de março de 

2021 

5. 
Avaliação do desempenho acadêmico de 

candidatos à renovação 

A partir de 13 de janeiro até 02 de março de 

2021 

6. Entrevista e/ou Visita domiciliar 
No decorrer do período de seleção e/ou da 

vigência do auxílio 

7. Resultado Preliminar A partir de 04 de março de 2021 

8. Recebimento dos pedidos de recursos 
Até 48 horas, após a divulgação do 

Resultado Preliminar 

9. Resultado final A partir de 16 de março de 2021 

 

 

 
10. 

1ª etapa da Habilitação - Cadastro de dados 

bancários no SIGAEST e apresentação do 

Atestado/Declaração de Matrícula referente 

ao 1º período letivo de 2021. 

 

 
De 16 a 22 de março de 2021 

11. 
Pagamento da parcela única referente ao 1º 

período de 2021 
Até o 15º dia útil de abril de 2021 

 

12. 

1ª Prestação de Contas do Auxílio Moradia: 

Apresentar a cópia do Contrato de Aluguel 

atualizado e registrado em cartório e o último 
recibo de pagamento 

 
Até 60 dias após o pagamento da parcela 

referente ao 1º período de 2021. 

 

 

13. 

 
2ª etapa da Habilitação - Apresentação do 

Atestado/Declaração de Matrícula referente 

ao 2º período letivo de 2021. 

 

 

De 21 a 25 de junho de 2021 

14. 
Pagamento da parcela única referente ao 2º 

período de 2021 
Até o 15º dia útil de julho de 2021 

 

15. 

2ª Prestação de Contas do Auxílio Moradia: 

Apresentar a cópia do Contrato de Aluguel 

atualizado e registrado em cartório e o último 
recibo de pagamento 

 
Até 60 dias após o pagamento da parcela 

referente ao 2º período de 2021. 

 

 
16. 

3ª etapa da Habilitação - Apresentação do 

Atestado/Declaração de Matrícula referente 

ao 3º período letivo de 2021 e, se deferido na 

modalidade moradia, a cópia do Contrato de 

Aluguel atualizado e registrado em cartório e 
o último recibo de pagamento 

 

 
De 13 a 19 de outubro de 2021 

17. 
Pagamento da parcela única referente ao 3º 

período de 2021 
Até o 15º dia útil de novembro de 2021 

 
18. 

3ª Prestação de Contas do Auxílio Moradia: 

Apresentar a cópia do Contrato de Aluguel 

atualizado e registrado em cartório e o último 

recibo de pagamento 

 

Até 60 dias após o pagamento da parcela 

referente ao 3º período de 2021. 

 

 

[...] 
 

 

ONDE SE LÊ: 

CAPÍTULO XI – DA HABILITAÇÃO 
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Art. 26. A habilitação será dividida em três (03) etapas e realizada no período estipulado no Artigo 14. 

I - A primeira etapa da habilitação consiste no cadastro de dados bancários no SIGAEST e na apresentação do 

Atestado/Declaração de Matrícula referente ao 1º período letivo de 2021. Os (As) discentes contemplados (as) 

com o Auxílio Intervalar Moradia deverão apresentar, também, a cópia do Contrato de aluguel atualizado e 

registrado em cartório e o último recibo de pagamento; 

II - A segunda etapa da habilitação consiste na apresentação do Atestado/Declaração de Matrícula referente ao 

2º período letivo de 2021. Os (As) discentes contemplados (as) com o Auxílio Intervalar Moradia deverão 

apresentar, também, a cópia do Contrato de aluguel atualizado e registrado em cartório e o último recibo de 

pagamento; 

III - A terceira etapa da habilitação consiste na apresentação do Atestado/Declaração de Matrícula referente ao 

3º período letivo de 2021. Os (As) discentes contemplados (as) com o Auxílio Intervalar Moradia deverão 

apresentar, também, a cópia do Contrato de aluguel atualizado e registrado em cartório e o último recibo de 

pagamento; 

IV- O (A) discente contemplado (a) com o Auxílio Moradia deverá, obrigatoriamente, encaminhar à SAEST 

no ato da 1ª, 2ª e 3ª etapas da habilitação, via SIGAEST, a cópia do Contrato de Aluguel atualizado e 

registrado em cartório e o último recibo de pagamento, sob pena de ter o auxílio cancelado; 

V - Será de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) a inserção correta dos dados bancários no SIGAEST. 

Caso ocorra qualquer erro de digitação da informação ou bloqueio na conta apresentada, o (a) candidato (a) 

não terá direito a pagamento retroativo. 

VI - Não serão aceitos dados bancários de contas poupança, conjunta, fácil, salário, benefícios ou em nome de 

terceiros; 

VII - O (a) discente que não possua conta corrente deverá obrigatoriamente fazê-la. Os (as) discentes poderão 

emitir declaração para abertuta de conta corrente através do SIGAEST; 

VIII - Os (As) candidatos (as) deferidos (as) no resultado final que não realizarem sua habilitação no prazo 

determinado no Art. 14 deste Edital serão direcionados (as) para a última posição do Cadastro de Reserva. 

§ Único. Caso o contrato de aluguel não esteja em nome do discente, deverá ser anexada uma declaração 

registrada em cartório emitida pelo locatário, conforme modelo disponível em www.saest.ufpa.br. 

 
 

LEIA-SE: 

CAPÍTULO XI – DA HABILITAÇÃO 

 
Art. 26. A habilitação será dividida em três (03) etapas e realizada no período estipulado no Artigo 14. 

I - A primeira etapa da habilitação consiste no cadastro de dados bancários no SIGAEST e na apresentação 

do Atestado/Declaração de Matrícula referente ao 1º período letivo de 2021. 

II - A segunda etapa da habilitação consiste na apresentação do Atestado/Declaração de Matrícula referente 

ao 2º período letivo de 2021. 

III - A terceira etapa da habilitação consiste na apresentação do Atestado/Declaração de Matrícula referente 

ao 3º período letivo de 2021. 

IV- A prestação de contas referente ao Auxílio Intervalar Moradia deverá ser realizada em até 60 dias após o 

recebimento da parcela referente aos períodos letivos em que foi assistido (a). 

V- O (A) discente contemplado (a) com o Auxílio Moradia deverá, obrigatoriamente, encaminhar à SAEST 

até 60 dias após o recebimento das parcelas referentes aos 1º, 2º e/ou 3º períodos letivos, via SIGAEST, a 

cópia do Contrato de Aluguel atualizado e registrado em cartório e o último recibo de pagamento, sob pena 

de ter o auxílio cancelado; 

VI- Será de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) a inserção correta dos dados bancários no SIGAEST. 

Caso ocorra qualquer erro de digitação da informação ou bloqueio na conta apresentada, o (a) candidato (a) 

não terá direito a pagamento retroativo. 

http://www.saest.ufpa.br/
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VII- Não serão aceitos dados bancários de contas poupança, conjunta, fácil, salário, benefícios ou em nome 

de terceiros; 

VIII- O (a) discente que não possua conta corrente deverá obrigatoriamente fazê-la. Os (as) discentes poderão 

emitir declaração para abertuta de conta corrente através do SIGAEST; 

IX- Os (As) candidatos (as) deferidos (as) no resultado final que não realizarem sua habilitação no prazo 

determinado no Art. 14 deste Edital serão direcionados (as) para a última posição do Cadastro de Reserva. 

§ Único. Caso o contrato de aluguel não esteja em nome do discente, deverá ser anexada uma declaração 

registrada em cartório emitida pelo locatário, conforme modelo disponível em www.saest.ufpa.br. 

 

 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

Belém, 16 de março de 2021. 

 

 

 

 
 

Assinado de forma digital por Ronaldo 

Marcos de Lima Araujo 

DN: cn=Ronaldo Marcos de Lima 

Araujo, o=Universidade Federal do 

Pará, ou=Núcleo de Estudos 

Transdisciplinares em Educação Básica, 

email=ronaldolimaaraujo@gmail.com, 

c=BR 

Dados: 2021.03.16 10:49:00 -03'00' 

Ronaldo Marcos de Lima Araújo 
Superintendente de Assistência Estudantil 

Portaria 1929/2019 

http://www.saest.ufpa.br/
mailto:email%3Dronaldolimaaraujo@gmail.com
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

GABINETE DA REITORIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

PROGRAMA PERMANÊNCIA – MODALIDADE AUXÍLIO INTERVALAR 

 

ANEXO I - EDITAL N°. 01/2021/SAEST/UFPA 

 
1. Pontuação e cálculo para seleção dos (as) candidatos (as). 

A pontuação referente à Renda Familiar Per Capita (RFPC) será definida conforme a Tabela a seguir: 

 

Renda Familiar Per Capita Pontuação Renda Familiar Per Capita Pontuação 

0,01 a 75,00 22 825,11 a 900,11 11 

75,01 a 150,01 21 900,12 a 975,12 10 

150,2 a 225,02 20 975,13 a 1.050,13 9 

225,03 a 300,03 19 1.050,14 a 1.125,14 8 

300,04 a 375,04 18 1.125,15 a 1.200,15 7 

375,05 a 450,05 17 1.200,16 a 1.275,16 6 

450,06 a 525,06 16 1.275,17 a 1.350,17 5 

525,07 a 600,07 15 1.350,18 a 1.425,18 4 

600,08 a 675,08 14 1.425,19 a 1.500,19 3 

675,09 a 750,09 13 1.500,20 a 1.575,20 2 

750,10 a 825,10 12 1.575,21 a 1.650,00 1 

 
O resultado final da seleção de candidatos NOVOS e RENOVAÇÃO será a média ponderada obtida a partir 

do seguinte cálculo: 

 

 
RFPC.8+FI.2+SM.2+ BPS.2 

14 

 

 
RFPC: Renda Familiar Per Capita 

FI: Forma de Ingresso 

SM: Situação de Moradia 

BPS: Beneficiário de Programas Sociais 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

GABINETE DA REITORIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

PROGRAMA PERMANÊNCIA – MODALIDADE AUXÍLIO INTERVALAR 

 

ANEXO II - EDITAL N°. 01/2021/SAEST/UFPA 

 
A documentação (cópia) necessária para o (a) candidato (a) ao Auxílio Intervalar Modalidades Permanência e 

Moradia, será: 

I- Atestado ou declaração de matrícula, elencando as disciplinas que está cursando. No caso de calouro, este 

documento é dispensado. 

II- Histórico acadêmico atualizado, caso o (a) discente não possua, apresentar declaração emitida pela 

faculdade elencando as disciplinas e conceitos dos dois últimos semestres cursados. No caso de calouro, este 

documento é dispensado. 

III- Cópia (s) do Registro Geral (frente e verso) ou outro documento oficial com foto do (a) candidato (a) e 

de TODOS os membros do núcleo familiar, com idade igual ou superior a 18 anos, declarados no SIGAEST 

(Certificado de Reservista, Carteira Nacional de Habilitação-CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS, Passaporte ou Carteira de Identificação Profissional); 

IV- Cópia do CPF do (a) candidato (a) e de TODOS os membros do núcleo familiar declarados no 

SIGAEST, com idade igual ou superior a 18 anos; 

V- A última fatura (cópia) do consumo de energia elétrica da residência de ORIGEM do (a) discente 

candidato (a). Obrigatoriamente o documento deverá conter: dados de identificação do titular da conta (nome 

e cpf), número da unidade consumidora (conta contrato), endereço da residência, registro referente ao mês 

correspondente a fatura, tipo de tarifa (convencional, baixa renda, quilombola e ect), histórico de consumo e 

valor da conta. Não será aceito apenas o código de barras para pagamento da fatura. Com relação a fatura de 

energia: 

a) No caso em que a fatura de energia não esteja em nome do (a) candidato (a) ou de um dos membros do 

núcleo familiar, declarado no SIGAEST, deverá o (a) candidato (a) apresentar, além da fatura de energia, uma 

declaração de moradia, assinada pelo responsável pela fatura de energia, conforme modelo disponível no site 

www.saest.ufpa.br, anexando a cópia do RG e CPF do declarante; 

b) Se por motivo de extravio, o (a) discente ficar impossibilitado (a) de apresentar a última fatura de energia 

elétrica, será aceita a fatura do mês anterior, acrescida de justificativa conforme modelo de declaração 

disponível no site: www.saest.ufpa.br; 

c) Os (As) discentes selecionados (as) que moram em localidades não atendidas pelo sistema de energia, 

deverão apresentar justificativa em documento próprio disponível no site: www.saest.ufpa.br; 

d) Caso o valor do consumo de energia não esteja compatível com a renda familiar apresentada, o processo 

poderá ser indeferido. 

V- Comprovante de residência ATUALIZADO (Município de ORIGEM): o (a) candidato (a) deverá 

apresentar um dos documentos a seguir: faturas de água, de energia elétrica ou de telefone fixo. O documento 

apresentado deve estar em nome de um dos membros do núcleo familiar declarado no SIGAEST e deve 

constar expressamente o endereço da residência. 

a) Para os (as) candidatos (as) residentes em zona urbana que não possuam um dos documentos citados no 

inciso anterior, será aceita Declaração de Ausência de Comprovante de Residência, conforme modelo 

disponível no site www.saest.ufpa.br. 
b) Para os (as) candidatos (as) residentes em zona rural que não possuam um dos documentos citados no 

http://www.saest.ufpa.br/
http://www.saest.ufpa.br/
http://www.saest.ufpa.br/
http://www.saest.ufpa.br/
http://www.saest.ufpa.br/
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inciso anterior, será aceita Declaração de Residência emitida e assinada por representante legal de 

Associações, Sindicatos e/ou Colônia, Organizações Religiosas ou Tradicionais ou Declaração de 

Ausência de Comprovante de Residência conforme modelo disponível no site www.saest.ufpa.br. O 

documento deve constar expressamente o endereço da residência. 

c) No caso em que o comprovante de residência não esteja em nome do (a) candidato (a) ou de um dos 

membros do núcleo familiar, declarado no SIGAEST, deverá o (a) candidato (a) apresentar, além do 

comprovante de residência, uma declaração de moradia, assinada pelo responsável do comprovante de 

residência, conforme modelo disponível no site www.saest.ufpa.br, anexando a cópia do RG e CPF do 

declarante. 

VI- Documentação atualizada de comprovação de todas as rendas de todos os membros do núcleo familiar 

declarados no SIGAEST, inclusive do (a) próprio (a) CANDIDATO (A), com ou sem vínculo empregatício, 

com idade igual ou superior a 18 anos, considerando: 

 

 

 

a) Discente e/ou familiar trabalhador com 

vínculo empregatício (trabalho formal 

urbano ou rural). 

- Cópia dos três últimos contracheques (outubro, 

novembro e dezembro/2020). 

- Se o órgão empregador não emitir contracheques, 

deverá ser apresentada a cópia da carteira de trabalho – 

páginas de identificação, páginas do contrato de trabalho 

(da última assinatura até a seguinte em branco) e páginas 

das atualizações salariais, que obrigatoriamente deverá 

conter informações salariais atualizadas. 

(O discente deverá identificar as cópias com o nome do 

integrante do núcleo familiar) 

 - Se profissional liberal, apresentar recibo e declaração 

 (completa) de imposto de renda anual vigente. Ex: 

 dentista, engenheiro, advogado, etc; 

 - Se   trabalhador   autônomo   e/ou   informal,   deverá 

 apresentar declaração individual de rendimento, 

 constando informações de função, tempo de atividade e 

 valor de   renda   mensal.   O   modelo   atualizado   da 

 declaração encontra-se disponível no site 

 www.saest.ufpa.br; 

b) Discente e/ou familiar profissional 

Liberal, Trabalhador (a) autônomo e/ou 

informal. 

- Se proprietário de estabelecimento comercial urbano ou 

rural e outros, deverá apresentar apresentar recibo e 

declaração (completa) de imposto de renda anual vigente; 

- Se filiados à associação, cooperativa ou sindicato, 

 devem declarar a renda mensal por meio de documento 

 oficial expedido por essas entidades com o respectivo 

 CNPJ, assinatura e carimbo do dirigente ou responsável. 

 A declaração deverá conter informações de função, 

 tempo de atividade e valor de renda mensal. Ex.: 

 Marceneiro, taxista, mototaxista, pintor, pescador, 

agricultor, lavrador etc. 

 

 

c) Discente ou familiar em situação de 

desemprego. 

- Declaração de desemprego, constando o tempo e como 

se mantém. O modelo atualizado da declaração encontra- 

se disponível no site www.saest.ufpa.br. Caso esteja 

recebendo Seguro Desemprego, apresentar também, 

cópia da rescisão contratual, bem como documento que 

comprove o valor a ser recebido e o 

número de parcelas. 

http://www.saest.ufpa.br/
http://www.saest.ufpa.br/
http://www.saest.ufpa.br/
http://www.saest.ufpa.br/
http://www.saest.ufpa.br/
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d) Discente e/ou familiar aposentado (a), 

pensionista ou Auxílio Doença. 

- Extrato de pagamento (Histórico de Crédito de 

Benefício) do último mês, emitido pela internet no 

endereço eletrônico: 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html ou solicitar à 

agência do INSS, seguido da cópia do cartão constando 

o nome do (a) beneficiário (a). Não será aceito extrato 

de pagamento bancário. 

- Se aposentado, pensionista, ou recebedor de auxílio de 

outros órgãos, apresentar o último contracheque. 

 

 

e) Discente e/ou familiar atendido pelo 

Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

- Extrato de pagamento (Histórico de Crédito de 

Benefício) do último mês, emitido pela internet no 

endereço eletrônico: 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html ou solicitar à 

agência do INSS, seguido da cópia do cartão constando o 

nome do (a) beneficiário (a). Não será aceito extrato 

de pagamento bancário. 

 

 

 

f) Discente e/ou familiar inscrito no 

Cadastro Único (CadÚnico) e/ou 

beneficiário (a) de Programas Sociais do 

Governo Federal. 

- Cópia da Folha Resumo do Cadastro Único; 

- Cópia do último comprovante de pagamento do 

benefício/extrato bancário do Bolsa Família, Bolsa 

Trabalho, Bolsa Verde e/ou outra bolsa. Ressaltando 

que a apresentação desse documento não anula 

anexar à declaração de rendimento ou declaração de 

desemprego. Não será aceito comprovante de saque. 

(É imprescindível que a composição familiar constante 

na folha resumo do CadÚnico esteja compatível com as 

informações declaradas no questionário socioeconômico 

do SIGAEST). 

 
g) Seguro Defeso 

- Extratos de pagamento das parcelas recebidas 

anualmente. 

Ressaltando que a apresentação desse documento não 

anula anexar à declaração de rendimento. 

 

Caso sejam declaradas no Questionário Socioeconômico de inscrição quaisquer das situações abaixo listadas, 

o (a) candidato (a) deverá entregar documentação complementar correspondente: 

 

a) Ter membro na composição familiar 

com idade inferior a 18 anos (filho, 

irmão, enteados, sobrinhos e/ou outros 

agregados). 

 
- Cópia da Certidão de Nascimento ou Registro Geral 

(RG). 

 

 

b) Ter pessoa do núcleo familiar com 

deficiência (PCD) ou doença crônica. 

- Cópia de laudo ou atestado médico comprobatório de 

sua condição física ou mental de saúde, expedida pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

- Serão consideradas doenças crônicas as dispostas no 

Art. 151 da Lei Nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 

L8213cons.htm 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html
http://www.mpas.gov.br/
https://meu.inss.gov.br/central/index.html
http://www.mpas.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm
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c) Discente e/ou familiar recebedor de 

Pensão Alimentícia. 

- Cópia da decisão judicial, seguida do último extrato 

bancário, constando o nome do (a) beneficiário. 

- Nos casos de acordo verbal de pagamento de pensão 

deverá apresentar declaração de recebimento da pensão 

conforme modelo atualizado, disponível no site 

www.saest.ufpa.br. Ressaltando que a apresentação 

desse documento não anula anexar à declaração de 

rendimento ou declaração de desemprego. 

 

 
d) Discente e/ou membro do núcleo 

familiar que possua bens alugados para 

terceiros. 

- Declaração de recebimento de TODOS os alugueis. 

Seguido da cópia do contrato de locação e o último recibo 

de pagamento. O modelo atualizado da declaração 

encontra-se disponível no site www.saest.ufpa.br. 

Ressaltando que a apresentação desse documento não 

anula a apresentação da declaração de rendimento ou 

declaração de desemprego. 

 

e) Discente e/ou familiar 

Estagiário/Bolsista (PIBIC, PIBEX, 

CNPQ, CAPES, PET, bem como 

estágios, monitorias, entre outros). 

- Contracheque e/ou Declaração emitida pela instituição 

com os respectivos carimbos e assinaturas dos (as) 

responsáveis pelos programas e/ou projetos, contendo 

informações sobre o período de vigência e o valor da 

bolsa. Ressaltando que a apresentação desse 

documento não anula a apresentação da declaração 

de rendimento ou declaração de desemprego. 

 

http://www.saest.ufpa.br/
http://www.saest.ufpa.br/

