UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
REITORIA
VERITATI

EDITAL NQ 08/2022
SELEÇÃOPARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO INTERNACIONAL DO UNICEF E DA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

A Reitora da Universidade Católica do Salvador - UCSAL no uso de suas atribuições,
constantesno art. 13, incisa IV, do Estatuto da Universidade,torna pública a abertura de
inscrições para a seleção de estagiários de graduação da UCSAL,para o programa de
estágio internacional do UNICEF e da UCSal,edição 2022.1.

1.

1.1.

DOPROGRAMA

0 Programa de estágio internacional do UNICEFe da UCSaltem por objetivo

incrementar a qualidade da formação dos estudantes de graduação ao promover o
estágio para estudantesda UCSalcom escritórios do UNICEFao redor do mundo. Deste
modo, ao fomentar as estratégias de internacionalização dos escritórios internacionais
envolvidos, o programa auxilia no processode criação de redes de networking e difusão
de conhecimento, estabelecendo as seguintes normas e procedimentos.

2.

2.1.

DAS INSCRIÇÕES

Estarão aptos a participarem do processo seletivo para o Programa de estágio

internacional do UNICEF e da UCSalos alunos de graduação da Universidade Católica do

Salvador, que respeitem os pré-requisitos estabelecidos pelo presente edital e cumpram
as etapas e procedimentos conforme detalhamento do quadro a seguir:

PERÍODO

De 10 de março de 2022 a 24 de março de 2022.
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LOCAL

Av. Prof. Pinto de Aguçar, 2589 - Pítuaçu, sala ARI/NEPE, prédio B, sala entre as

(contato presencialquando

salas de coordenação e professores. Atendimento sob agendamento prévio

previamente agendado

através do e-mail: nepe@ucsal.br

através do e-mail do NEPE)
1. Formulário de Inscrição UCSALdigitado ou preenchido com letra legível e

completo (Anexo01);
11.Cópia dos documentos comprobatói'ios solicitados ilo (Anexo 02 - BAREMA);

111.
Histórico Acadêmicoatualizado e contendo média geral obtida no curso até o

momento
da inscrição,
solicitadona Secretaria
Geralde Cursose

DOCUMENTOS

devidamente carimbado;
IV. Cópia do Currículo Lattes Atualizado http://lattes.cnpq.br

V.

Uma Carta que apresente as motivações do candidato em participar deste
processo e passar um semestre acadêmico estagiando em um escritório do

UNICEF - mínimo de 50 linhas, poderá ser escrito de forma legível ou
digitado e deverá ser datado e assinado pelo aluno).
VI.

Anexo 03 devidamente

lido e assinado

VII. Autorização para o uso de imagem para fins de divulgação institucional

(Anexo04).
1.

Estar regularmente matriculado em curso de graduaçãoda UCSALe
cursando entre o quarto (no ato da inscrição) e o penúltimo semestre (no

PRE-REQUISITOSPARA

momento em que se dará a o estágio), salvo os cursos tecnológicos, estes

iNSCKiçAO

poderão inscrever-se apenas no terceiro semestre
[l.

Ter bom desempenho acadêmico, e não obter nenhum tipo de sansão

administrativa, disciplinar ou advertência na UCSAL.
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111. Ter média geral igual ou superior a 7,0
IV.

Realizar Avaliação do Perfil de Vulnerabilidade, de acordo com os exigidos
pelo

PLENUS -

UCSal com

agendamento

através

do

e-mail:

plenus@llCSê!.bt( de acordo com o anexo 5)
V

Ter domínio do idioma do local de destino. Ccertificação)

VI

Estar matriculado em un] programa de graduação (Inclui todos os
programas de estágio do UNICEF no local e remotos). Sem prejuízo dos
princípios estipulados neste procedimento, os requisitos de elegibilidade

podem ser excepcionalmentemodificados com o objetivo de atrair
candidatos de grupos historicamente marginalizados, sujeito à aprovação do
Chefe. Aquisição de Talentos, Divisão de Recursos Humanos.

VII.

Para estágio patrocinado, os critérios de elegibilidade podem ser
modificados por meio do memorando de entendimento(MoU)com a
instituição parceira.

VIII. Ser proficiente em pelo menos uma das línguas de trabalho da UNICEF:
inglês, francês ou espanhol e ser fluente na língua de trabalho do cargo a
que se candidatam.

IX. Ter bom desempenho acadêmico conforme demonstrado por i'egistros
recentes da universidade e uma carta

de referência do coordenador

acadêmico.
X

Não ter parentes imediatos opor exemplo. pai, mãe, irmão, irmã)
traballlando em qualquer escritório do UNICEF
4.5 Não ter outros parentes na linha de autoridade que o estagiário irá
reportar e não serem desqualificados sob os Padrões de Pessoal de
Proteção à Criança do UNICEF CDnR/ STANDARDS/ 2019/001).

* Após a efetivaçãoda inscrição, não serão acentospedidos de inclusão ou trocas de

documentos,sob qualquer hipótese ou alegação.Não serão acentosdocumentos

anexadosfora do especificado,
inelegíveisou rasurados,ou mais de um e-mail
inscrição por candidato, sendo válido o primeiro e-mail enviado para a inscrição no
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presente Edital. Todos os documentos enviados deverão ser anexadosem formato
PI)k'
#

As informações prestadas neste Edital e durante a vigência do mesmo serão de
inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à UCSALo direito de exclui-lo
da seleção ou do Programa se a documentação ou as informações forem
apresentadas com dados parciais, incorretos, inconsistentes ou ilegíveis em qualquer
fase, ou ainda fora dos prazos determinados, bem como se constatado
posteriormente serem tais informações ou documentos inverídicos.

3.

PROCESSOSELETIVO

3.1. Todos os candidatos inscritos serão classificados na primeira etapa do processo
seletivo consoante o melhor desempenho acadêmico, avaliado através da relação de
maior/melhor média geral Chistórico) e melhor pontuação obtida no Barema CverAnexo
02), distribuídos na relação Universidade/Vagas aludida no item 4 deste Edital.

3.2. O não atendimento às exigênciasdeste Edital ou das solicitaçõesfeitas após a
seleção para a realização dos trâmites necessáriospara o lançamento da candidatura
nos escritórios acarretará no desligamento automático do candidato;

3.3. Em caso de empate, prevalecerá o candidato que tenha Grau de vulnerabilidade de
acordo com critérios estabelecidos pela UCSale avaliado pelo PLENUS;e caso o empate

persista será selecionadoo aluno que apresentar comprovação de Iniciação Científica
CPrograma de IC da UCSAL, número de participações/inscrições

- por ano de iniciação).

3.4. Considerando que a lista de classificação Escritório/Vagas, será apresentada em

ordem decrescenteCdoprimeiro colocado ao último), a desistênciade um candidato
selecionado incorre em nomeação do seguinte da lista podendo ser selecionado aluno
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para fazer parte de um cadastro reserva, que não garante a efetivação do estágio e tem a
duração de um semestre acadêmico a partir da divulgação do resultado.

3.5. O aluno selecionado deverá apresentar de acordo com as instruções solicitadas,
até

três

dias

httn://noosfero

úteis

após

a

divulgação

do

resultado

no

site

da

UCSAL,

.ucsal.br /

o restante da documentação exigida e a confirmação
de que participará da segunda etapa da seleção. O candidato classificadona primeira
fase que não atender às solicitações do NEPE no prazo determinado, perderá a vaga.

4.

4.1.

DA UNIVERSIDADE E NÚMERO DISPONÍVEL DE VAGAS PARA O PROGRAMA

As vagas disponibilizadas à UCSALpelo UNICEFestão distribuídas consoante o

indicado na lista abaixo, com a duração de um semestre, sem possibilidade de
prorrogação:

CURSOS

ESCRITÓRIO/PAÍS

Estagiário de Engenharia de Software (Saúde e

VAGAS

Luanda, Angola

Nutrição), 6 meses,meio período (remoto)
Estagiário

de Análise

e Desenvolvimento

Sistemas (Saúde e Nutrição),

De

Luanda, Angola

l

6 meses, meio

período (remoto)

4.2.

Se,por algum motivo, a candidatura não for aceita ou for anulada pelo escritório

parceiro, ou por motivos de força maior, como pandemias, ou alguma razão imposta pelo

escritório parceiro, o aluno poderá inscrever-se em editais futuros do Programa, de
acordo com as exigências do Edital vigente no momento da nova candidatura e sem as

penalidades previstas aos alunos desistentes, não podendo a UCSAL ieX
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responsabilizada, em hipótese alguma, sob a alegação de frustração de expectativa
criada pelo aluno candidato;

4.3.

Toda a comunicaçãodeverá ser feita institucionalmente. Assim, é vedado o

contato do aluno com o escritório parceiro, para tratar de seu processo de candidatura, a

não ser sob demandado mesmo e com autorização expressado NEPE,sob pena de
exclusão do candidato do Programa.

4.4.

A duração do estágio individual é de seis a vinte e seis semanas CI semestre

acadêmico), com a duração máxima de vinte e seis semanas.O estágio será a tempo

parcial (meio turno). A duraçãode um estágioa tempo parcial não pode excedero
equivalente a vinte e seis semanas.

4.5.

A duração do estágio patrocinado é baseadaem acordo entre a instituição

parceira e o UNICEF.Um estágio pode ser rescindido por qualquer uma das partes com
um período de aviso prévio de pelo menos duas semanas.A partida antecipada pode ser

combinada,mas nenhum estipêndio será pago pela parte do aviso que não for
trabalhada.

4.6.

Os termos de referência detalhados devem ser elaborados pelo gabinete de

contratação para cada estágio definindo as tarefas específicas a serem realizadas, bem
como os critérios de elegibilidade dos candidatos.

4.7.

A atribuição do estágio está normalmente relacionada com a área de estudo do

estagiário deve ser significativa tanto para o gabinete como para o estagiário e ter um

nível de complexidade adequado. Os estagiários devem ser atribuídos a projetos
especificamente definidos.
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4.8.

Nos estágiospatrocinados,a pré-seleçãodos candidatos poderá ser realizada

pela instituição parceira, a UCSal.O escritório do UNICEFcontratante deve normalmente

recebertrês inscrições da instituição parceira que atendem aos critérios de elegibilidade
conforme o descrito neste Edital. Nestes casos,o UNICEFfaz a seleção final da lista
restrita ou pode solicitar à instituição parceira inscrições adicionais se nenhum
candidato for considerado adequado.

4.9.

O candidato selecionado deve devolver a carta de oferta de estágio assinada ea

declaraçãode entendimento das condiçõesde estágio ao escritório contratante antes de
iniciar o estágio, por sua vez, o escritório de contratação é responsável por cadastrar os

estagiários no sistema aplicável (ie VISION) e preparar os processos de integração,
incluindo, mas não se limitando a, acesso a sistemas, passes de campo e outros serviços

necessáriospara o estagiário desempenharsua função, antes de seu início. Se o
candidato selecionadotiver uma deficiência de acordo com o Procedimento da UNICEF
sobre Gestãode RH Inclusiva para Deficientes CPROCEDIMENTO
/ DHR/ 2020/009) ou
conforme alterado, o escritório de contratação é encorajado a tomar providências para
acomodar a condição, ou sempre que isso não for possível, transferir o estagiário para

outro escritório. O escritório de contratação é obrigado a identificar um supervisor para

o períododo estágio,que irá fornecera supervisãodurantetoda a atribuiçãodo
estágio,ecomo princípio geral, a seleçãode cada estagiário deve ser transparente e
competitiva, devendo ser dada a devida consideração ao equilíbrio geográfico e de
gênero no cargo. Após a conclusão do processo de recrutamento todos os candidatos são
notificados da decisão e podem receber feedback mediante solicitação.
4.10

Trata-se de estágio de modalidade à distância, não presencial

4.11. Os estagiários podem tirar até 2.5 dias por mês de folga do estágio por qualquer

motivo, inclusive por motivos médicos. O estipêndio será reduzido para qualquer
ausênciaalém desta cota. A cota é cumulativa ao longo da duração do estágio,ma?mão
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haverá compensaçãoou transferênciapara outro estágio ou nomeaçãopor dias de
licença não utilizada no final do estágio.

4.12. Os supervisores devem ter discussões regulares sobre o desempenho do
estagiário e fornecer supervisão contínua durante todo o estágio, ao final do estágio,
tanto o estagiário como o orientador são obrigados a preencher os respectivos
fnrmulánn. p ,-t,li,'';n
yuv'

4.13. Os estagiários não são membros da equipe. Não obstante este status, os
estagiários devem observar todas as regras, regulamentos, instruções e procedimentos e
diretrizes aplicáveis do UNICEF.

4.14. Os estagiários devem respeitar a imparcialidade e independência exigidas do
UNICEFe não devem solicitar nem aceitar instruções relativas aos serviços prestados ao

abrigo do acordo de estágio de qualquer Governoou de qualquer autoridade externa ao

UNICEF.A menosque autorizadode outra forma pelo escritório de contratação,os
estagiários não podem comunicar a qualquer momento à mídia ou a qualquer
instituição, pessoa,governo ou qualquer fonte externa qualquer informação que
se tornou do seu conhecimento por razões de sua associação com o UNICEF.Eles
não podem

usar essas informações

sem a autorização

por

escrito,

e essas

informações nunca podem ser usadas para ganho pessoal. Essasobrigações não
prescrevem após o término do estágio.

4.15. Os estagiários devem abster-se de qualquer conduta que possa refletir
negativamente sobre o UNICEFe não se envolverão em qualquer atividade que seja
incompatível com as metas e objetivos do UNICEF.Não há expectativa de emprego ao
final do estágio, porém, os estagiários podem se candidatar a vagas na UNICEFe o
intervalo no serviço não é obrigatório para se candidatar a cargos na UNICEF.
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4.16. Os estagiários são considerados candidatos externos quando se candidatam a

cargos no UNICEF,o estágio pode ser considerado uma experiência de trabalho
relevante se for relevante para um cargo, de acordo com o procedimento do UNICEF
sobre Determinação de Escalas(DHR/ PROCEDURE/201 9/006), ou conforme alterado.

5.
5.1.

DOSBENEFÍCIOS

Os alunos selecionados serão contemplados por uma bolsa, oferecida pelo

escritório para o qual o aluno foi selecionado,de R$ 2.000,00,por um período de
trabalho de meio turno que corresponde a 4 horas de trabalho diárias. Clei11788/2008
- lei de estágio).

5.2

A UCSalnão fornece nenhum tipo de auxílio financeiro, bolsa de estudos, etc

5.3

O estágio

6

6.1.

poderá constar como atividade extracurricular

COMPROMISSOS
E RESPONSABILIDADES
ASSUMIDOSPELOALUNO

Apresentar ao NEPEum relatório e cronograma de atividades acordados com o

Escritório pretendido.

6.2.

Cumprir o plano de atividades acordado, em sua versão original ou com as

modificações posteriores que forem introduzidas no escritório de destino, com a ciência
das respectivas coordenações jurídica, do NEPE e da ARI.

6.3. Arcar com as responsabilidades
descritasneste edital e acordadascom o
escritório pretendido.
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6.4.

Assumir pessoalmente a responsabilidade por danos e/ou prejuízos

(equipamentos eventualmente fornecidos, etc.).

6.5. Cumprir e respeitar as normas,leis e estatutosvigentesdo UNICEFe
constantesneste Edital.

6.6.

Estar regularmente matriculado na UCSaldurante todo o processo de seleçãoe,

obrigatoriamente, também durante todo o período de realização do Programa.

6.7.

Os candidatos selecionados, até o número total de vagas, deverão apresentar ao

NEPE até três dias úteis após a divulgação dos selecionados no site da UCSal,um email

oficial aceitando ou declinando a seleção para a primeira etapa e a ciência de todo o
constante no presente edital.

6.8.

O aluno selecionado se compromete a enviar relatórios mensais relatando suas

atividades e experiência com o Programa, de acordo com as instruções emitidas pelo
NEPEpara possível divulgação da experiência e da UCSAL.Deverá também ao final do
estágio, apresentar um relatório escrito sobre a experiência conforme solicitação do
NEPE

6.9.

A Universidade se reserva o direito de encerrar a participação no Programa, a

qualquer tempo, de bolsistas que descumprirem as condições estabelecidas no presente

Edital, bem como por ocorrência de abandono do curso, trancamento de matrícula, não
informação formal de doença pré-existente, falecimento ou qualquer outro fato que leve
a excluir o participante dos requisitos estabelecidos pelo programa.

6.10. Caso a documentação e solicitações não sejam apresentadas dentro dos prazos
estabelecidos neste Edital ou após a seleção, feitos por e-mail pelo NEPE, o aluno
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selecionado perderá a bolsa Cserá automaticamente cancelada), não podendo ser
transferida para o ano/período

7

subsequente.

DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA UCSAL

7.1

Acompanhar o aluno institucionalmente durante o período de estágio

7.2

Prestar esclarecimentos através dos canais de comunicação institucionais

8.

8.1.

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão avaliados e encaminhados ao NEPE,que os encaminhará

para a deliberação da Reitoria.

8.2.

O presente Edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte,

seja por decisão unilateral da UCSAL,seja por motivo de interesse público ou exigência
legal, em decisão fundamentada,

decorrente

de fato superveniente,

sem que isso

implique direito a indenizaçãoou reclamaçãode qualquer natureza, conforme legislação
vigente.

REGISTRE-SE, PumLIQUE-sE E CUMPRA-SE

Salvador, 10 de março de 2022

Dr.aSilvanaSá de Carvalho'
Reitora
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FOTO

3X4

ANEXOS-FORMULÁRIO DEINSCRIÇÃO
Nome completo:
Curso:

Matrícula:

Ano de formatura:

Semestre:

Passaporte n9. ocasopossua):

RG.:

órgão expedidor:

Datadenascimento://

Localdenascimento:

Endereço (completo com CEP.).

E-mail institucional:

.edu@aucsal.br

Telefones de Contato: Fixo : ( ).

.Celular:C )

Nome do Pai ou Responsável:

Telefone:(

.e-

)

mail:
Nome

da

Mãe

ou

Responsável:

Tele fine: (

)

e-mail:
Aluno bolsista: C) Sim. Qual a modalidade?

.(Agência/Tipo)

( )Não.

3. Certificado de vacinação da ANVISA:
4. Obs. a respeito de tratamentos, acompanhamentosou problemas de saúde frequentes que
possam

impactar

de

forma

negativa

durante

seu

intercâmbio

'k Todos os itens deverão ser preenchidos de forma legível e em caso de altera ções dos
dados informar ao NEPE.
Declaro a veracidade de todas as informações preenchidas neste formulário
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Nome completo, data e assinatura

ANEXO 2 - BAREMA
Nome Completo Do Candidato:

Curso em que está matriculado

na UCSAL e semestre que está cursando

Número
Universidade/Faculdade

BAREMA

PARA

JULGAMENTO

DOS

TÍTULOS

de

(Anexar

da

Matrícula

destino/

os

País

respectivos

comprovantes):Cabeçalhopreenchido pelo candidato e barema preenchido e
conferido

pela Comissão de Seleção, composta pela Assessora de Relações

Internacionais e por um professor representando cada curso referente aos alunos
selecionados. Pontuação máxima 10 pontos. (o barema deverá ser apresentado no

ato da submissão
da documentação
e será preenchidopela comissãode
avaliação): BAREMA
Produção Científica, Tecnológica

Produção por

Quantidade

Valor

Pontuação do (a)

e Artística.

Unidade.

Máxima.

Máximo.

Aluno(a).

1,5

2

3,0

1,25

2

2,5

1,0

2

2,0

1.

Iniciação Científica na

UCSal(Por ano - comprovar

com a inscrição e relatório
do CNPQ)

2.

Artigo publicado em

periódicos

indexados.

(UCSal,

comprovar

artigo

e referências) ou

capítulo

de

com

o

livros

publicados.
3.

Apresentação

de

trabalhos científicos (oral
ou poster)

em

eventos

diversos durante o período

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2589, Pituaçu - CEP.41.740-090 - Salvador / BA
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4.

Participação em

eventos

(nacionais

e/ou

internacionais) como aluno
da UCSal e

0,25

2

0.5

1,0

l

1,0

l

1,0

comprovada

com certificação.
5.

Participação

em

Núcleos

de

ou

Estudos

Grupos

Pesquisa

certificados pela UCSAL.

6.

Participação

em

atividades de voluntariado
pela UCSale como alunos do
seu curso.

(comprovar

1,0

com

certificação)
7. TOTALDEPONTOS

10,0

SOMA DOS PONTOS OBTIDOS: a ser preenchido pela comissão de seleção
[.

Média Geral (MG/Curso)

Grau de Vulnerabilidade

11.

. Pontos Obtidos no BAREMA

Média = (1+11)/2

Nívell

Nívelll

Nívellll

Um ponto

Três pontos

Cinco Pontos

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2589, Pituaçu - CEP.41.740-090 - Salvador / BA
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ANEX03 TERMO DE RESPONSABILIDADE E CIÊNCIA

Eu

matrícula nQ

inscrito no RG número

- órgão expedidor

declaro,

para os devidosfins, que li, estou ciente e estou de acordo com todas as regras,
procedimentos e condições previstos no EDITAL DE SELEÇÃOPARA O PROGRAMADE
ESTÁGIOINTERNACIONAL DO UNICEF E DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

- UCSAL2022.1.

Salvador (BA),

de

de

Assinatura

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2589, Pituaçu - CEP.41.740-090 - Salvador / BA
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ANEX04 AUTORIZAÇÃO
AO USODE IMAGEM

Eu,

portador

da

Cédula

inscrito no CPFsob ne

nQ.

. UF

Identidade

. residente à Rua
nQ

CEP ne

de

na

cidade

de

AUTORIZO o uso de minha

imagem e voz para ser utilizada como instrumento de divulgação de Projetos da
Universidade

Católica do Salvador - UCSAL. A presente autorização

é concedida

a

título gratuito, abrangendo o conteúdo da mensagem acima mencionada em todo o
território nacional e no exterior, em todas as modalidades e, em destaque, das seguintes
formas: (1) homepage; (11)cartazes; Cill) mídias; divulgação em geral.
Por esta ser a expressão da minha vontade DECLAROque autorizo o uso acima descrito
de minha imagem e voz para os fins citados

Salvador (BA),

de

de

Assinatura

Avenida Professor Pinto de Aguçar,2589, Pituaçu CEP.41.740-090 - Salvador / BA
E-mail: reitoria@ucsal.br Telefones: C71) 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-7989
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ANEXOS
RELACAODED

'OMICA

No ato da comprovação das informações será exigida documentaçãocompleta a seguir
elencada,original, do (a) candidato (a) e do seu grupo familiar, de acordo com a ordem
abaixo:
C) Carteira de identidade

- do(a) candidato

(a) e demais membros

do grupo familiar

(no

caso de menores de 18 anos, Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento);

C) CPFdo candidato;
C) Comprovante de residência Catualizado)em nome do(a) candidatoCa)e de todos os
membros do grupo familiar declarados na inscrição;
C ) Declaração

de Imposto

de Renda completa

- Exercício

2022-

Ano

Base 2021

Cformulário Completo e o Recibo de Entrega à Receita Federal do Brasil).

No caso de isentos, proceder da seguinte forma: Acessar o site http ://www.receita.

fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrj

x.asp Informar CPF/ Exercício 2021 e imprimir

o/Co ns Rest/Atual.app/paginas/ind

e

o resultado.

C) Histórico Escolardo Ensino Médio com certificado de conclusãoe declaraçãode
bolsista

(se for o caso).

Renda Familiar - De acordo com a categoria a qual o membro faça parte:

Obs.:Apresentar a documentação de renda compatível com o grupo familiar.
o Assalariado: apresentar os três últimos contracheques de remuneração mensal.

C ) Empregada doméstica: apresentar Carteira de Trabalho (CTPS)atualizada ou
contrato de prestação de serviço com firma reconhecida e recibo de pagamento ou
contracheque;

Avenida Professor Pinto de Aguçar,2589, Pituaçu - CEP.41.740-090 - Salvador / BA
E-mail: reitoria@ucsal.br - Telefones: (71) 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-7989
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C)

Autónomo: apresentar Carteira de Trabalho (CTPS) atualizada, declaração a próprio

punho com firma reconhecida,informando a média salarial dos últimos 03 mesese
especificando a sua atividade; ( ) Trabalhador Rural: apresentar Carteira de Trabalho
(CTPS) atualizada, declaração a próprio

punho com firma reconhecida, informando

a

média salarial dos últimos 03 meses e especificando a sua atividade;

( ) Profissional Liberal: apresentar comprovação dos rendimentos do profissional
liberal,

mediante

guia de recolhimento

do INSS referente

aos três últimos

meses.

compatível com a renda declarada e extrato bancário dos últimos 03 meses;
(

)

Microempreendedor

Individual:

apresentar

o

Certificado

da

Condição

de

Microempreendedor Individual, a última DeclaraçãoAnual do Simples Nacional (DASN-

SIMEI) e o último comprovante de Nota Fiscal Eletrânica emitida à Secretaria da
Fazenda.Para isso, o Ca)candidato(a) deverá acessar os links abaixo discriminados:
h ttp

://www.po rtaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/ccmei

http://ww8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional

https ://n fse.sefaz.salvador.ba.gov.br/O nLine/Institucional/D

-

DASN-SIMEI

efault.aspx

ou

htto;//nota.salva doi..ba:aov:br/index.asn

( ) Empresário: em se tratando de sócio-proprietário ou integrante da administração da
empresa ou sociedade,apresentar contrato social, comprovante de PROLABORE.Para
empresa inativa e/ou sem rendimentos, apresentar extrato fiscal fornecido pela Receita

Federal do Brasil e/ou Declaraçãode Imposto de Renda PessoaJurídica de Inatividade
ou documento

de baixa na Junta Comercial

CJUCEB);

( ) Aposentado/Pensionista: apresentar último extrato de pagamento de aposentadoria
ou de pensão: www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscrelnicio.xhtml;

C) Desempregado ou nunca trabalhou: Carteira de Trabalho (CTPS),com as páginas da
foto, qualificação civil, página do último contrato assinado e a seguinte em branco;

( ) Renda agregada: apresentar recibos de depósitos regulares efetuados em conta
corrente do candidatoCa)e demaismembros do grupo familiar ou declaraçãocom firma
reconhecida em nome do doador;

Avenida Professor Pinto de Aguçar,2589, Pituaçu - CEP.41.740-090 Salvador / BA
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C) Rendimentosde aluguel ou arrecadaçãode bens móveis e imóveis: Contrato de
locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três
últimos comprovantes de recebimento Condição de Moradia
C) Própria; apresentar um dos documentos: IPTU, ou Escritura Pública ,ou Contrato ou
Promessa de Compra e Venda devidamente registrada em cartório;

C) Financiada: apresentar comprovante atual;
o Alugada: contrato de locação com firma reconhecida;
( ) Cedida; apresentar a declaração de cessão com firma reconhecida e comprovação da

propriedade do imóvel pelo cedente;

( ) República: declaração do responsável pela residência. Obs.: Apresentar a
documentação

de moradia

compatível

com

o

grupo

familiar.

Documentos

complementares

( ) CNIS - Cadastro Nacional de informações Sociais doca) candidato(a) e demais
membros do grupo familiar. (Informações para emissão do documento ligar 135)

C) Relatório Médico, quando houver na família, algum membro portador de doença

crónica ou que implique em gastos significativosna renda familiar; OBS;Relatório
médico e/ou laudo médico atualizado, contendo CID e assinaturado profissional de
saúde

C) Comprovantes de desembolso familiar atual: Cenergia,telefone, água, condomínio,
aluguel, assistência médica, escola, faculdade, internet, TV a cabo, prestação de carro ou

outras despesasrelacionadascom a manutençãodo grupo familiar) e, Quaisqueroutros
documentos que a Comissãojulgar necessários para à comprovação das informações
prestadas pelo candidato

E
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