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ANEXO VI - COMPROVAÇÃO DE RENDA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO 

 

Para comprovação de renda até 1,5 salário mínimo, o candidato deverá anexar a Folha 
Resumo do comprovante de cadastro no CadÚnico (o Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal) no momento da matrícula. Quem já possui CadÚnico com as 
informações atualizadas, pode ter acesso ao documento acessando esta página: 
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ 

Alternativamente, o candidato poderá preencher a Declaração de Renda Familiar, conforme 
Anexo VII,  acompanhada dos seguintes documentos: 

I. Documentos de identificação pessoal de todos os membros da família (para todos os 
candidatos): 

a) Documento de identidade (RG ou Carteira Nacional de Habilitação) e, ou certidão de 
nascimento para menores de 18 anos que não possuam RG, de todos os membros que 
fazem parte do grupo familiar, preenchidos na Declaração de Renda Familiar (Anexo VII);  

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com cópias das páginas que contenham: 
foto, identificação, último registro de contrato e folha subsequente em branco de todos os 
membros que possuirem, inclusive o candidato; 

c) Última declaração completa de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada 
do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil de cada membro familiar. Caso não haja, 
anexar a Declaração de Isento assinada, a ser disponibilizada no site 
https://ingresso.ufms.br/. 

d) Comprovação de composição de renda familiar (renda de todos os membros da família), 
de acordo com cada situação de emprego: 

i - Trabalhador assalariado ou servidor público Estatutário ou com contrato regido pela CLT: 
contracheque ou holerite dos três meses anteriores à data de inscrição do candidato. 

ii - Aposentado ou pensionista: extrato de benefício da Previdência Social atualizado, 
contendo o valor bruto recebido ou holerite em caso de Regime Estatutário (servidor público 
aposentado). 

iii - Profissional autônomo, profissional liberal ou trabalhador informal: declaração assinada 
informando nome completo, RG, CPF, endereço, atividade exercida, especificando o valor 
médio de renda mensal, disponibilizada no site https://ingresso.ufms.br/; 

iv - Proprietários de empresa/comércio (sociedade limitada, sociedade civil, empresa de 
pequeno porte, empresa individual de responsabilidade limitada, microempreendedor) ou 
produtor rural: declaração assinada informando nome completo, RG, CPF, endereço, 
atividade exercida, especificando o valor médio de renda mensal, disponibilizada no site 
https://ingresso.ufms.br/; 
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v - Desempregado, "nunca trabalhou" ou do lar: declaração assinada informando nome 
completo, RG, CPF, endereço e período que não exerce atividade remunerada, 
disponibilizada no site https://ingresso.ufms.br/; 

vi - Estagiários ou bolsistas remunerados: contrato de estágio e/ou declaração de 
recebimento de bolsa, com valor; 

vii - Recebimento de pensão alimentícia ou auxílio voluntário (mesada ou auxílio de 
familiares): declaração com assinatura do responsável pelo pagamento, disponibilizada no 
site https://ingresso.ufms.br/; e 

viii - Recebimento de outros rendimentos (aluguel, arrendamentos, etc): declaração com 
assinatura do responsável pelo pagamento, disponibilizada no site https://ingresso.ufms.br/; 
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