
 

 

 

Formulário de Conferência de Documentos  
Bolsas de Extensão – Edição 2021 

 

 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS: 

 Documento pessoal com foto (RG, CNH); 

 Certificados de conclusão de Ensino médio ou técnico (caso tenha sido selecionado 

para a vaga de nível médio); 

 Certificados de conclusão de Ensino superior (caso tenha sido selecionado para a vaga 

de nível superior); 

 Diplomas, devidamente reconhecido(s)  pelo  MEC  ou CEE, declarações e outros 

documentos que comprovem as informações contidas e pontuadas no currículo; 

 Comprovante de endereço; 

  Modelo de auto declaração, conforme Anexo 02 do Edital nº 001/2021 

FUERN/FUNCITERN/EMATER-RN ; 

 FUERN/FUNCITERN/EMATER-RN; 

 Laudo médico com CID que comprove a deficiência, caso o candidato possua. 

 Certidão Negativa da Fazenda Nacional (www.receita.fazenda.gov.br); 

 Certidão Negativa da Fazenda Estadual (www. set.rn.gov.br); 

 Curriculum Vitae, com original e cópias de toda a documentação comprobatória; 

 Cópia do RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de nascimento ou casamento; 

 Carteira de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar (CAM); 

 Certidão de Antecedentes Criminais – Estadual  e Federal; 

 Comprovante de domicílio bancário; 

Caso se declare como integrante de um núcleo familiar de populações do campo, 

apresentar também comprovantes deste vínculo, conforme anexo 04 do Edital 001/2021, tais 

como: 

● Declaração de Aptidão ao PRONAF do candidato (caso o candidato seja agricultor);  

● Declaração da SEDRAF (caso seja acampado da reforma agrária); 

● DAP do parente ou Agricultor titular (caso o candidato declare no formulário ser 

parente ou agregado de um agricultor familiar);  

● Carteira de trabalho; 

● Certidão de nascimento ou RG (caso declare ser filho de titular da DAP informada); 

● Declaração de casamento ou união estável; 

● Declaração do titular em que afirme ter relação de agregado, conforme modelo, ao 

final do anexo 04 do Edital nº 001/2021 FUERN/FUNCITERN/EMATER-RN; 

● Folha resumo de cadastro único; 

● Prontuário Familiar em unidade de saúde; 

 

OBS: O candidato/a selecionado deve apresentar  todos os originais dos documentos anexados 

no ato de sua inscrição on-line. 

 


