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EDITAL Nº 04/2020 QUE RETIFICA O EDITAL Nº 39/2019 – PROGRAD/UFVJM
A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, por meio da Coordenação de Processos
Seletivos – Copese, torna público a RETIFICAÇÃO do Edital nº39/2019 - PROGRAD/UFVJM:
ONDE SE LÊ:
ANEXO V
RELAÇÃO DETALHADA DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA (GRUPOS L1,L2,L9 E L10)
Além dos documentos informados no Anexo III, os candidatos inscritos nos grupos L1, L2, L9 e L10 deverão
apresentar, no ato da matrícula, 1 cópia de cada um dos documentos descritos a seguir e também os originais para
conferência:
Para a realização da análise socioeconômica, considera-se:
(…)
b) Morador: a pessoa que tem a moradia como local habitual de residência e nele reside no período correspondente
aos meses de março, abril e maio de 2019.
(...)
2.3.1. Para os trabalhadores do Mercado Formal (celetistas, servidores públicos civis e militares)
(…)
b) Contracheques ou folhas de pagamento referentes aos meses de março, abril e maio de 2019.;
(…)
k) Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) – Extrato Previdenciário constando todas as relações
previdenciárias e detalhamento de remunerações. O CNIS é disponibilizado na Agência de Atendimento da
Previdência Social;
Observações:
(…)
- Para o profissional liberal não proprietário de empresa: (Exemplos: advogados, dentistas, engenheiros,
farmacêuticos, administradores, enfermeiros, arquitetos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros), além
dos documentos solicitados acima deverá apresentar também Declaração Comprobatória de Percepção de
Rendimentos – DECORE Eletrônica, referente aos meses de março, abril e maio de 2019 feita por contador ou
técnico contábil inscrito no CRC.
- Para o profissional informal ou trabalhador eventual (que faz “bicos”), declaração de renda média mensal, com firma
reconhecida em cartório referente aos meses de março, abril e maio de 2019.
(...)
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2.3.6. Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de bens móveis ou imóveis
a) Declaração de IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver;
b) Extratos bancários de todas as contas correntes referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de
2019.
c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos comprovantes de
recebimentos referentes aos meses de março, abril e maio de 2019.
LEIA-SE:
ANEXO V
RELAÇÃO DETALHADA DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA (GRUPOS L1,L2,L9 E L10)
Além dos documentos informados no Anexo III, os candidatos inscritos nos grupos L1, L2, L9 e L10 deverão
apresentar, no ato da matrícula, 1 cópia de cada um dos documentos descritos a seguir e também os originais para
conferência:
Para a realização da análise socioeconômica, considera-se:
(…)
b) Morador: a pessoa que tem a moradia como local habitual de residência e nele reside no período correspondente
aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019.
(...)
2.3.1. Para os trabalhadores do Mercado Formal (celetistas, servidores públicos civis e militares)
(…)
b) Contracheques ou folhas de pagamento referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019;
(…)
k) Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) – Extrato Previdenciário constando todas as relações
previdenciárias e detalhamento de remunerações. O CNIS é disponibilizado na Agência de Atendimento da
Previdência Social;
Observações:
(…)
- Para o profissional liberal não proprietário de empresa: (Exemplos: advogados, dentistas, engenheiros,
farmacêuticos, administradores, enfermeiros, arquitetos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros), além
dos documentos solicitados acima deverá apresentar também Declaração Comprobatória de Percepção de
Rendimentos – DECORE Eletrônica, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 feita por
contador ou técnico contábil inscrito no CRC.
- Para o profissional informal ou trabalhador eventual (que faz “bicos”), declaração de renda média mensal, com firma
reconhecida em cartório referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019.
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2.3.6. Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de bens móveis ou imóveis
a) Declaração de IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver;
b) Extratos bancários de todas as contas correntes referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de
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Diamantna, 30 de janeiro de 2020

Alessandra Neves Orsetti Araújo

Prof Dr Ronaldo Luis Thomasini

Coordenadora – Copese/UFVJM

Pró-Reitor de Graduação em exercício/UFVJM
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