
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS DE CRATEÚS
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

CHAMADA PARA RENOVAÇÃO, ANO DE 2020, PARA O AUXÍLIO MORADIA DO 
CAMPUS DA UFC DE CRATEÚS

A Comissão de Assistência Estudantil comunica aos alunos beneficiários 
do Programa Auxílio Moradia que o período de solicitação para renovação deste benefício 
dar-se-á entre os dias 20/01 a 04/02.

Assim,  os  interessados  deverão  cadastrar-se  no  sistema  ‘Gestão  de 
benefícios’, através do link: http://bit.ly/2u6EFxu, preencher o questionário de solicitação de 
renovação  e  incluir  a  documentação  informada  no  checklist,  disponibilizado  no  site  do 
Campus.

No momento do acesso, o aluno se inscreverá na seleção de renovação do 
Auxílio Moradia, via sistema, inserindo seus dados e anexando a documentação de acordo 
com o que consta no checklist. A inscrição será efetuada exclusivamente via sistema, logo, 
não serão aceitas entregas de documentação na Administração ou em qualquer outro setor do 
Campus. Lembrando que, caso o aluno não anexe toda a documentação requerida no período 
de inscrição, será sumariamente eliminado do Auxílio. O aluno que não realizar o pedido de 
renovação no tempo determinado desta Chamada também será desligado imediatamente do 
Programa. 

Assim  sendo,  orientamos  que  apenas  os  beneficiários  do  Auxílio 
Moradia  deverão  solicitar  a  renovação  do  benefício.  Aos  que  pretendem  concorrer, 
deverão  participar  do  processo  seletivo  conforme  edital  a  ser  divulgado  pela  PRAE 
(https://prae.ufc.br/) e no site do Campus da UFC de Crateús (http://crateus.ufc.br/). 

CRONOGRAMA DE RENOVAÇÃO

Inscrições 20/01/20 a 04/02/2020

Resultado parcial 14/02/20

Recurso contra o resultado parcial 15/02/20 a 17/02/20

Resultado final 19/02/20

http://bit.ly/2u6EFxu
http://crateus.ufc.br/
https://prae.ufc.br/


CHECKLIST COM DOCUMENTAÇÃO PARA RENOVAÇÃO 
(CÓPIAS ESCANEADAS   LEGÍVEIS   A SEREM INCLUSAS NO SISTEMA)   

Documentos

Candidato (a)

1) Atestado de matrícula.

2) Cópia da carteira de identidade.

3) Cópia do CPF.

4) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
4a) Para quem nunca teve a carteira assinada, anexar as páginas da: foto, identificação e todas as páginas do
contrato de trabalho, deixando claro a ordem das páginas – MESMO QUE ESTEJA EM BRANCO.
4b) Para quem já teve contrato de trabalho formal, anexar as páginas: foto,  identificação e contrato de trabalho
– ÚLTIMA PÁGINA ASSINADA E A PÁGINA SEGUINTE EM BRANCO.
4c) Para quem não possui CTPS: declaração de ausência de CTPS.

5) Declaração de ausência de renda, informando a forma de sustento, obrigatoriamente.

6) Caso o(a) candidato(a) seja independente financeiramente: Declaração de independência financeira,
informando a forma de sustento, obrigatoriamente.

7) Última conta de energia elétrica em Crateús (JANEIRO/20).

8) Declaração de pagamento de aluguel, pensão/pensionato ou moradia compartilhada (SE COMPARTILHAR
MORADIA).

Núcleo familiar

9) Cópia da carteira de identidade de todos os membros da família com idade maior ou igual a 18 anos de
idade.

10) Cópia da carteira do CPF de todos os membros da família com idade maior ou igual a 18 anos de idade.

11) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), de todos os membros da família com idade
maior ou igual a 18 anos.
11a) Para quem nunca teve a carteira assinada, anexar as páginas da: foto, identificação e todas as páginas do
contrato de trabalho, deixando claro a ordem das páginas – MESMO QUE ESTEJA EM BRANCO.
11b) Para quem já teve contrato de trabalho formal, anexar as páginas: foto,  identificação e contrato de
trabalho – ÚLTIMA PÁGINA ASSINADA E A PÁGINA SEGUINTE EM BRANCO.
11c) Para quem não possui CTPS: declaração de ausência de CTPS.

12) Comprovante de renda formal ou informal dos membros da família com idade igual ou maior a 18 anos de
idade, informando, obrigatoriamente, valor bruto da renda mensal (SÃO CONSIDERADOS
COMPROVANTES DE RENDA, A DEPENDER DA CONDIÇÃO DE TRABALHO DO FAMILIAR):
- 03 últimos contracheques (SE TRABALHAR).
- Comprovante de pensão alimentícia (SE RECEBER).
- 03 últimos comprovantes de aposentadoria (SE APOSENTADO).
- Declaração de autônomo por instituições oficiais, declaração de renda fornecida por contador(SE MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).
- Declaração de Atividade Rural (SE AGRICULTOR).
- Comprovante de recebimento de seguro desemprego (SE RECEBER).
-Declaração de atividade como autônomo (SE TRABALHAR COMO AUTÔNOMO/TRABALHO
INFORMAL/’BICOS’).

ATENÇÃO: Caso não exerça atividade remunerada, declaração de que não exerce atividade remunerada. 
(modelo em anexo).

13) Última conta de energia elétrica da família de origem (JANEIRO/20).

14) Qualquer documento que julgue importante (exames ou laudos médicos, comprovante de recebimento de
benefício social do governo federal, etc).

Obs.: Dúvidas sobre o processo de renovação do Auxilio Moradia poderão ser esclarecidas através do e-mail: 
cae@crateus.ufc.br entre os dias 20/01/2020 e 04/02/2020. 
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