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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
ESCOLA DE VETERINÁRIA 

 
PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA INTEGRADA EM 

MEDICINA VETERINÁRIA 
 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 

• Leia atentamente o Edital de Convocação para solicitação de isenção do 
pagamento do valor da inscrição para o Processo de Seleção acima e as 
instruções abaixo antes de preencher o Formulário Sócio-econômico. 

• Haverá conferência dos documentos e do preenchimento do formulário no ato 
de deferimento da inscrição. A tarefa de preenchimento do formulário e do 
fornecimento da documentação comprobatória é de inteira responsabilidade do 
candidato.  

• A solicitação de isenção é individual.  

  Caso haja mais de um interessado de uma mesma família, cada um 
deverá fazer o pedido individualmente, preencher seu próprio formulário e 
anexar toda a documentação necessária. 

 

DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA AO FORMULÁRIO SÓCIO-
ECONÔMICO: 

 

1) DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO CANDIDATO  

 Cópia autenticada (frente e verso) de um dos documentos relacionados 
abaixo: 

 Cédula de Identidade ou Carteira expedida pelos Comandos Militares ou 
pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Identificação 
e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional ou Conselho de  

 Classe, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira 
Nacional de Habilitação -modelo novo (somente modelo aprovado pelo 
Artigo 159 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997) ou Passaporte 
(no prazo de validade) ou Carteira Funcional do Ministério Público. 

 

2) SITUAÇÃO DE ESCOLARIDADE  

Cópia autenticada de documento que comprove a escolaridade do candidato, 
podendo ser um dos seguintes: 

 Comprovante de matrícula, em curso de graduação em Medicina 
Veterinária - último semestre letivo do curso; ou 

 Diploma de curso superior. 
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3) CONTA DE LUZ DA RESIDÊNCIA DO CANDIDATO  

 Cópia autenticada (frente e verso) da conta de luz do mês de setembro 
ou outubro de 2014 

 Caso a conta não esteja em nome do candidato, seu titular deverá 
declarar que o requerente mora no endereço da referida conta. ESTE 
DOCUMENTO NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO, 
SENDO IMPRESCINDÍVEL SUA APRESENTAÇÃO. Se a conta de luz 
abranger mais de uma casa, informar o número de residências 
abrangidas. 

 

4) SITUAÇÃO PROFISSIONAL  

Documentação acerca da situação profissional do candidato, de seu cônjuge 
ou companheiro(a) (se for o caso) ou da de sua mãe e de seu pai (para 
candidato solteiro), mesmo que o candidato trabalhe. Para cada situação 
assinalada no Formulário Sócio-econômico, anexar cópia dos documentos 
solicitados: 

 Desempregado: Carteira de Trabalho (página da identificação, página do 
último contrato de trabalho e página da última alteração salarial) para 
comprovar que atualmente não mantém vínculo empregatício formal. 
Entregar declaração que informe como está se mantendo e qual a renda 
média mensal. 

 Autônomo: Carteira de Trabalho (página de identificação, página do 
último contrato de trabalho e página da última alteração salarial) para 
comprovar que atualmente não mantém vínculo empregatício formal. 
Entregar declaração firmada por testemunha, na qual conste a média de 
rendimentos mensais, esclarecendo o tipo de atividade desenvolvida e 
cópia da carteira de identidade do declarante. 

 Trabalhador com carteira de trabalho assinada : Carteira de Trabalho 
(página de identificação, página do contrato de trabalho atual e página 
da última alteração salarial) e/ou contracheque/recibo de pagamento do 
mês de agosto ou setembro de 2014. 

 Servidor Público: contracheque do mês de agosto ou setembro de 2014. 

 Profissional Liberal : anexar formulário próprio, de acordo com a 
Resolução do Conselho Regional de Contabilidade e da Declaração de 
Renda – pessoa física –ano base 2012/2013. 

 Empresário: Declaração de Renda pessoa jurídica e pessoa física – ano 
base 2013. 

 Estagiário/Bolsista: atestado ou comprovante de pagamento do mês de 
agosto/2013 ou setembro de 2013. 

 Aposentado: comprovante de recebimento de aposentadoria referente 
ao mês de agosto/2014 ou setembro de 2014. 

 Pensionista: comprovante do recebimento de pensão referente ao mês 
de de agosto/2014 ou setembro de 2014. 

 Trabalhador Rural: declaração da média de rendimentos mensais e 
certificado atualizado de propriedade do imóvel rural, fornecido pelo 
INCRA 
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5) OUTROS DOCUMENTOS 

 Pais e/ou cônjuge ou companheiro(a) falecidos(as): anexar cópia(s) 
da(s) certidão(ões) de óbito, caso necessário; 

 Cópia da certidão de nascimento dos filhos do candidato, quando 
houver;  

 Cópia da certidão de separação ou divórcio do candidato ou dos pais ou 
outro documento que comprove a situação conjugal declaração de duas 
testemunhas, com cópia da carteira de identidade dos declarantes); 

 Documento oficial sobre tutela do candidato (se for o caso); 

 Declaração comprovando que o candidato recebeu bolsa de estudo 
oficial. 

 

OBSERVAÇÕES.:  

 Caso o candidato, pais, cônjuge ou companheiro(a) estejam 
desempregados, descrever, de próprio punho, como a família está se 
mantendo, comprovando a renda do(s) mantenedor(es), além dos 
documentos já mencionados para esta situação. 

 O Formulário Sócio-econômico devidamente preenchido e a 
documentação comprobatória deverão ser colocados em envelope A4, 
devidamente identificado. Não será recebida documentação fora de 
ENVELOPE. 

 Não serão analisados os documentos cuja cópia esteja ilegível nem será 
aceita a anexação de documentos fora de prazo. 


