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EDITAL DO 3° PROCESSO SELETIVO 2016 PARA PREENCHIMENTO DE 

VAGA NO CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SÃO LUCAS – FSL 

 
1° SEMESTRE – 2016 

EDITAL Nº 3/2016 
PROCESSO SELETIVO 

 
 
A Faculdade São Lucas – FSL – torna público o 3° Processo Seletivo 2016, que visa 
ao preenchimento de vaga no curso de bacharelado em Medicina, na modalidade 
bolsista integral, conforme acordo firmado entre a Faculdade São Lucas e o MPT - 
Ministério Público do Trabalho.  
 

 1. DO CURSO E DAS CONDIÇÕES DE OFERTA 

 
1.1 O curso de Medicina é ofertado no período integral e tem duração mínima de 12 

(doze) semestres. 

 

1.2 As aulas são ofertadas em diferentes cenários. 

 

1.3 O curso de Medicina é ministrado fazendo uso das metodologias ativas; aulas 

teóricas e práticas; utiliza Tecnologias da Informação e da Comunicação-TIC, 

estratégias Atividades Práticas Supervisionadas - APS; as atividades de estágio são 

oferecidas em diversos cenários em Porto Velho e algumas cidades da região, 

sendo permitido ao aluno um estágio optativo na forma de internato, não 

ultrapassando a 20% da carga horária de internato. 
 

2. VAGA  
 
2.1. É oferecida 1 (uma) vaga para o Curso de Medicina da FSL, na condição de bolsista 
integral: 
 
 
Curso  Modalidade Reconhecimento Turno  Vaga convênio MPT 

Medicina Bacharelado 
Presencial 

Portaria nº 403 de 22 de 

julho de 2014 

Integral 1(uma) vaga bolsista 
integral 

 
2.2. Estão enquadrados os candidatos em situação de carência social e que estudaram 
em escola pública do estado de Rondônia, toda a Educação Básica (Ensino 
Fundamental e Médio), ou em escola da rede particular do estado de Rondônia, na 
condição de bolsista integral da respectiva instituição. 
 
2.3 - A referida bolsa é ofertada em cumprimento ao acordo firmado pela FSL com o 
Ministério Público do Trabalho da 14ª região.  
 

 

3. PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo para preenchimento da vaga para o Curso de Medicina da FSL, na 
condição de bolsista integral/Convênio MPT, compreende duas etapas: 
- inscrição dos candidatos; 
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- pré-seleção e comprovação das informações prestadas no ato de inscrição pelo/s 
candidato/s na Faculdade São Lucas, nas chamadas regulares. Considera-se chamada 
regular aquela realizada pela Faculdade São Lucas até o preenchimento da vaga. 
 
 
4. INSCRIÇÃO 

 
4.1. As inscrições dos candidatos interessados em participar do 3º Processo Seletivo 
referente ao 1º semestre de 2016, serão efetuadas em uma única etapa, pela internet, 
no site da Faculdade São Lucas, pelo endereço eletrônico www.saolucas.edu.br ou 
presencialmente na sede da Faculdade São Lucas, sito à rua Alexandre Guimarães, nº 
1.927, bairro Areal, na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia. 
 
4.2. As inscrições serão realizadas no período de 25 de novembro a 15 de dezembro de 
2015.  
 
4.3. Somente poderá se inscrever para o 3º Processo Seletivo 2016, para o 
preenchimento de 1 (uma) vaga para o curso de Medicina, com bolsa de estudos 
integral segundo o convênio firmado entre a Faculdade São Lucas e o MPT, os 
candidatos que: 
 
4.3.1. Não tenham concluído curso superior; 
 
4.3.2. Tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, referente a 
edição de 2014, e obtido a média aritmética das notas na prova igual ou superior a 450 
pontos e nota na redação superior a zero; 
 
4.3.3. Tenha cursado o Ensino Fundamental e Médio completo em escola da rede 
pública no estado de Rondônia; 
 
4.3.4. Tenha cursado o Ensino Fundamental e Médio completo em escola da rede 
particular de ensino, no estado de Rondônia, na condição de bolsista integral da 
respectiva instituição; 
 
4.3.5. Tenha cursado o Ensino Fundamental e Médio parcialmente em escola da rede 
pública no estado de Rondônia e parcialmente em escola da rede particular de ensino, 
no estado de Rondônia, na condição de bolsista integral da respectiva instituição; 
 
4.3.6. Possua renda familiar mensal bruta per capita de até 1,5 (um e meio) salário 
mínimo; 

 

4.3.7. A apuração da renda familiar bruta mensal per capita de que trata o item 4.3.6, 
entende-se como grupo familiar a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, 
eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou 
tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um 
mesmo domicílio. 
4.3.7.1. A renda familiar bruta mensal per capita será apurada de acordo com o 

seguinte procedimento: 

 

 

http://www.saolucas.edu.br/
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I - calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros do grupo 
familiar a que pertence o estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses 
anteriores ao comparecimento do estudante para aferição das informações pela 
instituição; 
II - calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do 
disposto no inciso I; e 
III - divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II pelo número de 
membros do grupo familiar do estudante. 
 
4.3.7.2. No cálculo referido no inciso I serão computados os rendimentos de qualquer 
natureza percebidos pelos membros do grupo familiar, a título regular ou eventual, 
inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e 
imóveis. 
 

4.3.7.3. Estão excluídos do cálculo de que trata o parágrafo anterior: 

I – os valores percebidos a título de: 

a) Auxílios para alimentação e transporte; 

b) Diárias e reembolsos de despesas; 

c) Adiantamentos e antecipações; 

d)  Estornos e compensações referentes a períodos anteriores; 

e) Indenizações decorrentes de contratos de seguros; 

f) Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial; 

 

II – os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas: 

a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; 

c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; 

d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; 

e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda 

destinados à população atingida por desastres, residente em municípios em estado de 

calamidade pública ou situação de emergência; 

f) Demais programas de transferência condicionada de renda implementada pela 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

III - o montante pago pelo alimentante a título de pensão alimentícia, exclusivamente no 
caso de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública que 
assim o determine. 
 
4.3.7.4.  Caso o grupo familiar informado se restrinja ao próprio estudante, este deverá 
comprovar percepção de renda própria que suporte seus gastos, condizente com seu 
padrão de vida e de consumo, sob pena de reprovação. 
 
4.3.7.5. Será reprovado o candidato que informar grupo familiar com o qual não 
compartilhe o domicílio. 
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4.3.7.6. Em qualquer caso a obrigatoriedade de informar a renda de todos os membros 
do grupo familiar do qual dependa financeiramente nos termos do disposto no item 
4.3.7. 

 

4.3.7.7. O disposto neste edital aplica-se igualmente aos grupos familiares nos quais 
ocorra união estável, inclusive homoafetiva. 

 

 

5. PRÉ-SELEÇÃO 
 

5.1. A pré-seleção será feita pelo candidato que obteve a maior nota média no Enem – 
Exame Nacional de Ensino Médio, edição de 2014. 

 
5.2 Os candidatos serão classificados para a bolsa de estudos no curso de Medicina 
da Faculdade São Lucas, na ordem decrescente da pontuação obtida como indicado 
no item 4.3.2. 

 
5.3 No caso de empates entre os candidatos serão utilizados, sucessivamente, os 
seguintes critérios de desempate: 
 
a) maior pontuação obtida na Redação; 
b) persistindo o empate, maior pontuação obtida na prova de Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias; 
c) persistindo o empate, maior pontuação obtida na prova de Matemática e suas 
Tecnologias; 
d) persistindo o empate, maior pontuação obtida na prova de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias; 

e) persistindo o empate, maior pontuação obtida na prova de Ciências Humanas e suas 
Tecnologias. 

 

5.4. A pré-seleção nas chamadas regulares assegura ao candidato apenas a expectativa 
de direito à bolsa de estudos no curso de medicina da Faculdade São Lucas, 
condicionado seu efetivo usufruto à regular participação e aprovação na fase de 
comprovação das informações prestadas no ato de inscrição. 

 

 
6. COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES  

 
6.1. A divulgação do candidato pré-selecionado pertinente ao 3º Processo Seletivo 
2016, para o preenchimento de 1 ( u m a ) vaga no curso de Medicina da Faculdade 
São Lucas, com a relação nominal do candidato (a) classificado (a) será divulgado 
oficialmente pela Faculdade São Lucas no dia 18 de dezembro de 2015, afixado na 
sede da Faculdade São Lucas e no site www.saolucas.edu.br ou pelos telefones (69) 
3211-8009, (69) 3211-8075 e (69) 3211-8020. 
 
 
 
 

http://www.saolucas.edu.br/
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6.2. O candidato pré-selecionado ou seu procurador, nos termos do item 3, deverá 

comparecer na Central de Relacionamento com o Aluno-CRA da Faculdade São Lucas 

munido dos documentos próprios e dos membros do grupo familiar para comprovação das 

informações prestadas no ato de inscrição. 
 
6.3. Os documentos devem ser entregues pessoalmente pelo candidato ou seu 
procurador. Não serão aceitos documentos enviados por e mail, correios, ou outras 
formas. 
 
6.4. Ao receber a documentação do candidato pré-selecionado a Faculdade São 
Lucas entregará um Protocolo de Recebimento de Documentação do 3° Processo 
Seletivo 2016; 
 
6.5. No processo de comprovação das informações o candidato deverá apresentar 
original e cópia dos seguintes documentos: 
 
6.5.1. Documento de identificação próprio e dos demais membros do grupo familiar, 
dentre aqueles especificados no Anexo I; 
 
6.5.2. Comprovante de residência do candidato e dos membros do grupo familiar, 
dentre aqueles especificados no Anexo II; 
 
6.5.3. Comprovante de separação ou divórcio dos pais ou certidão de óbito, no caso 
de um deles não constar do grupo familiar do candidato, por estas razões; 
 
6.5.4. Caso a ausência, no grupo familiar, de um dos pais do candidato ocorra em 
função de motivo diverso dos constantes no item 6.5.3, este deverá apresentar 
declaração, sob as penas da lei, de duas pessoas que atestem a situação fática 
específica; 
 
6.5.5. Comprovante de rendimentos do candidato e dos integrantes de seu grupo 
familiar, dentre aqueles especificados no Anexo III; 
 
6.5.6. Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública 
determinando o pagamento de pensão alimentícia, caso esta tenha sido abatida da 
renda bruta de membro do grupo familiar; 
 
6.5.7. Comprovante dos períodos letivos referentes ao Ensino Fundamental e Médio 
cursados em escola pública no estado de Rondônia, quando for o caso; 
 
6.5.8. Comprovante de percepção de bolsa de estudo integral durante os períodos 
letivos referentes ao Ensino Fundamental e Médio cursados em instituição privada, 
emitido pela respectiva instituição, quando for o caso; 
 
6.5.9. Para a comprovação da escolaridade, o candidato poderá apresentar certificado 
de conclusão com base no resultado do ENEM, do Exame Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens e Adultos – ENCEEJA ou dos exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizado pelo Sistema Estadual de 
Ensino de Rondônia; 
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6.5.10. O candidato não poderá ter cursado, em algum momento, o Ensino 
Fundamental e Médio em escola particular, exceto se na condição de bolsista integral 
a própria escola. 
 
6.6. O candidato pré-selecionado não aprovado na comprovação das informações, 
terá a documentação entregue arquivada na Faculdade São Lucas; 
 
6.7. Compete à Faculdade São Lucas a aferição da pertinência e veracidade das 
informações prestadas pelo candidato concluindo pela aprovação ou reprovação no 
processo seletivo. 
 
6.8. O candidato aprovado no processo seletivo será encaminhado para a realização 
da matrícula acadêmica no curso de Medicina para ingresso no 1º semestre de 2016. 
 
6.9. Em caso de reprovação, será convocado o candidato imediatamente seguinte. 
 
 
7. RESULTADO 
 
7.1 A divulgação do resultado pertinente ao 3º Processo Seletivo 2016, para o 
preenchimento de 1  ( u m a )  vaga no curso de Medicina da Faculdade São 
Lucas, n a  c o n d i ç ã o  d e  b o l s i s t a  i n t e g r a l  com a relação nominal do 
candidato (a) classificado (a) será divulgado oficialmente pela Faculdade São Lucas 
no dia 18 de dezembro de 2015, afixado na sede da Faculdade São Lucas e no site 
www.saolucas.edu.br ou pelos telefones (69) 3211-8009, (69) 3211-8075 e (69) 3211-
8020. 
 
 
 
8. MATRÍCULA 
 
8.1. O candidato (a) classificado (a) e aprovado na comprovação das informações 
deve efetuar sua matrícula, nas dependências da Faculdade São Lucas, no 
endereço Rua Alexandre Guimarães,1.927 – Bairro Areal, Porto Velho - RO, CEP 
76.804-373, conforme calendário abaixo: 
 
 
 
          1ª chamada: 18 a 21 de dezembro de 2015, das 8h às 18h 
 
 

8.2. Serão realizadas chamadas sucessivas a cada dois dias úteis, até o 
preenchimento da vaga prevista. 
 

8.3. Serão considerados desistentes das vagas os candidatos que não efetuarem 
matrícula no prazo estipulado. 

 

 

 

http://www.saolucas.edu.br/
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8.4 As chamadas subsequentes dos candidatos, até o preenchimento da vaga 
ofertada, seguirão a ordem de classificação, sendo publicadas no site da instituição 
www.saolucas.edu.br e afixadas na sede da Faculdade São Lucas. 
 

8.5 A conferência de documentos para matrícula será realizada somente nas datas 
previstas neste edital. 
 
8.6 O candidato classificado que não proceder a respectiva matrícula, nos dias e 
horários previstos neste Edital, ou deixarem de apresentar todos os documentos, 
até o último dia do prazo fixado neste Edital, perderá o direito à vaga, sendo 
considerado desistente, e sendo convocado, para sua vaga, por ordem de 
classificação, o candidato subsequente; até o preenchimento da vaga. 
 
 
8.7 A matrícula pode ser realizada através de procuração feita e firmada em cartório, 
desde que o procurador assine um termo de compromisso que determina a 
obrigatoriedade de o candidato comparecer à instituição para reconhecer as 
impressões digitais e faciais até a data que antecede o início das aulas. 
 
8.8. A matrícula só será efetuada com o preenchimento do requerimento inicial e do 
contrato de prestação dos serviços educacionais, firmado pelo candidato, por seu pai 
ou responsável legal, quando menor de 18 anos, acompanhado dos seguintes 
documentos especificados no Anexo IV. 
 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
9.1. O Processo Seletivo objeto deste Edital é válido apenas para o preenchimento de 
1 (uma) vaga oferecida para o curso de Medicina no 1º semestre de 2016, de acordo 
com o convênio firmado entre a Faculdade São Lucas e o MPT – Ministério Público do 
Trabalho. 
 
9.2. A bolsa de estudo objeto deste Edital não abrange: 
 
9.2.1. Disciplinas, cursos de extensão, atividades de estágio ou atividades 
complementares que não constem do currículo regular do curso de Medicina da 
Faculdade São Lucas; 
 
9.2.2. Taxas de expedição de documentos e custos referentes a materiais didáticos 
não abrangidos pelas semestralidades; 
 
9.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato a observância dos prazos 
estabelecidos no presente edital, bem como o acompanhamento de eventuais 
alterações por meio do site www.saolucas.edu.br ou pelos telefones (69) 3211-8009/ 
8075/ 8020. 
 
 
                                              Porto Velho/RO, 22 de setembro de 2015. 

 
Maria Eliza de Aguiar e Silva 

Diretora Geral 

 

http://www.saolucas.edu.br/
http://www.saolucas.edu.br/
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ANEXO I - DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E DOS 

MEMBROS DE SEU GRUPO FAMILIAR 
 
 
A Faculdade São Lucas solicitará, salvo em caso de dúvida, somente um dos seguintes 
comprovantes de identificação:  
1. Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da 
Federação.  
2. Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de validade. 
3. Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos 
profissionais liberais, com fé pública reconhecida por Decreto.  
4. Identidade Militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus 
membros ou dependentes.  
5. Registro Nacional de Estrangeiros - RNE, quando for o caso.  
6. Passaporte emitido no Brasil.  
7. Carteira do Trabalho e Previdência Social - CTPS. 
 
 
 
 
 

ANEXO II - COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA 
 
 
A Faculdade São Lucas solicitará, salvo em caso de dúvida, somente um dos seguintes 
comprovantes de residência em nome do candidato dos membros do grupo familiar, 
maiores de 18 anos:  
1. Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel).  
2. Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em 
cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia 
elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel.  
3. Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma 
reconhecida em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, 
gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel.  
4. Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF.  
5. Demonstrativo ou comunicado do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB. 
6. Contracheque emitido por órgão público.  
7. Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de 
condomínio ou de financiamento habitacional.  
8. Fatura de cartão de crédito. 
9. Extrato ou demonstrativo bancário de outras contas, corrente ou poupança.  
10. Extrato ou demonstrativo bancário de empréstimo ou aplicação financeira.  
11. Extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.  
12. Guia ou carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ou do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 
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Anexo III - COMPROVANTES DE RENDIMENTOS 

 

I - Para comprovação da renda devem ser apresentados documentos conforme o tipo 
de atividade.  

II - Para cada atividade existe uma ou mais possibilidades de comprovação de renda.  

III - Deve-se utilizar pelo menos um dos comprovantes relacionados.  

 

1. ASSALARIADOS  

Três últimos contracheques, no caso de renda fixa.  

Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora extra.  

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à SRFB e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver.  

CTPS registrada e atualizada.  

CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 
empregada doméstica.  

Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos seis últimos meses.  

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.  

 

2. ATIVIDADE RURAL  

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do  

Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.  

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ.  

Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 
candidato ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso.  

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas. 

Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses. 

 

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS  

Extrato mais recente do pagamento de benefício, obtido por meio de consulta no 
endereço eletrônico < http://www.mpas.gov.br> 

Extratos bancários dos últimos três meses, quando for o caso.  

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do  

Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 

 

4. AUTÔNOMOS  

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver.  

Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 
candidato ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso.  

Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada.  

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

5. PROFISSIONAIS LIBERAIS  

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver.  
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Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 
candidato ou membros de seu grupo familiar, quando for o caso. 

Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada.  

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

6. SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS  

Três últimos contracheques de remuneração mensal.  

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver. 

Declaração de IRPJ.  

Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 
candidato ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso.  

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas. 

 

7. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E  

IMÓVEIS  

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver.  

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.  

Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório 
acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos. 

 

 

  

 

 

Anexo IV – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES PELO CANDIDATO PRÉ-SELECIONADO 

 

 

 A relação da documentação necessária para a comprovação das informações será 
disponibilizado ao candidato quando da conclusão da inscrição, quer seja pela internet, 
no site da Faculdade São Lucas, pelo endereço eletrônico www.saolucas.edu.br e 
presencialmente na sede da Faculdade São Lucas, sito à rua Alexandre Guimarães, nº 
1.927, bairro Areal, na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia. 

 Devem ser entregues cópias dos documentos acompanhadas dos respectivos originais 
no momento de aferição das informações prestadas pelo candidato. 

1. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E DOS MEMBROS DE SEU 
GRUPO FAMILIAR 

A Faculdade São Lucas deverá solicitar, salvo em caso de dúvida, somente um dos 
seguintes comprovantes de identificação: 

 Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da 
Federação. 

http://www.saolucas.edu.br/
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 Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de validade. 

 Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos 
profissionais liberais, com fé pública reconhecida por Decreto. 

 Identidade Militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus 
membros ou dependentes. 

 Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), quando for o caso. 

 Passaporte emitido no Brasil. 

 Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

 

2. COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA 

A Faculdade São Lucas deverá solicitar, salvo em caso de dúvida, somente um dos 
seguintes comprovantes de residência em nome do candidato ou de membro do grupo 
familiar: 

 Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel). 

 Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em 
cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia 
elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel. 

 Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma reconhecida 
em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia 
elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel. 

 Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). 

 Demonstrativo ou comunicado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou da 
Receita Federal do Brasil (RFB). 

 Contracheque emitido por órgão público. 

 Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de 
condomínio ou de financiamento habitacional. 

 Fatura de cartão de crédito. 

 Extrato ou demonstrativo bancário de outras contas, corrente ou poupança. 

 Extrato ou demonstrativo bancário de empréstimo ou aplicação financeira. 

 Extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 Guia ou carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 

 

3. COMPROVANTES DE RENDIMENTOS 

I - Comprovante de rendimentos do estudante e dos integrantes de seu grupo familiar, 
referentes às pessoas físicas e a eventuais pessoas jurídicas vinculadas. 
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II - Para comprovação da renda devem ser apresentados documentos conforme o tipo 
de atividade. 

III - Para cada atividade, existe uma ou mais possibilidades de comprovação de renda. 

IV - Deve-se utilizar pelo menos um dos comprovantes relacionados. 

3.1 - ASSALARIADOS 
 Três últimos contracheques, no caso de renda fixa. 
 Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora extra. 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver. 

 CTPS registrada e atualizada. 

 CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 
empregada doméstica. 

 Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos seis últimos meses. 

 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

3.2 - ATIVIDADE RURAL 
 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). 

 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 
estudante ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso. 

 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das 
pessoas jurídicas vinculadas. 

 Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses. 

 

3.3 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
 Extrato mais recente do pagamento de benefício, obtido por meio de consulta no 
endereço eletrônico http://www.mpas.gov.br 
 Extratos bancários dos últimos três meses, quando for o caso. 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver. 

 

3.4 - AUTÔNOMOS 
 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 

da respectiva notificação de restituição, quando houver. 

http://www.mpas.gov.br/
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 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 
estudante ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso. 

 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada. 

 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

3.5 - PROFISSIONAIS LIBERAIS 
 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 
estudante ou membros de seu grupo familiar, quando for o caso. 
 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada. 

 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

3.6 - SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS 
 Três últimos contracheques de remuneração mensal. 
 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ. 

 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 
estudante ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso. 

 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das 
pessoas jurídicas vinculadas. 

 

3.7 - RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E 
IMÓVEIS 
 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de 
entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 
houver. 
 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório 
acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos. 

 

4. COMPROVANTE DE SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO OU ÓBITO DOS PAIS 

 Comprovante de separação ou divórcio dos pais ou certidão de óbito, no caso de um 
deles não constar do grupo familiar do estudante, por estas razões. 
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5. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública 
determinando o pagamento de pensão alimentícia, caso esta tenha sido abatida da 
renda bruta de membro do grupo familiar. 

 

6. COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO  
 Comprovantes dos períodos letivos referentes ao Ensino Fundamental e Médio 

cursados em escola pública no estado de Rondônia, quando for o caso. 
 Comprovante de percepção de bolsa de estudos integral durante os períodos letivos 

referentes ao Ensino Fundamental e Médio cursados em instituição privada do estado 
de Rondônia, emitido pela respectiva instituição, quando for o caso. 

 Para a comprovação da escolaridade, o candidato poderá apresentar certificado de 
conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, do 
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou 
dos exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelo Sistema Estadual de Ensino de Rondônia. Neste caso, o candidato não 
poderá ter cursado, em algum momento, o Ensino Fundamental e Médio em escola 
particular, exceto se na condição de bolsista integral da própria escola. 

 Os documentos de comprovação de escolaridade terão que ser autenticados em 
cartório. 

 

7. COMPROVANTES DE UNIÃO ESTÁVEL, quando for o caso 

A comprovação da existência de união estável no grupo familiar, quando for o caso, 
deve ser efetuada por meio de pelo menos um dos seguintes documentos: 
 Atestado de união estável emitido por órgão governamental; 
 Declaração de imposto de renda em que um dos interessados conste como 

dependente; 

 Declaração firmada em cartório; 
 Certidão ou documento similar emitido por autoridade de registro civil; 
 Comprovação de união estável emitida por juízo competente; 
 Certidão de casamento religioso; 

 
Na impossibilidade de apresentação dos documentos mencionados, deverão ser 
exigidos pelo menos dois dos seguintes documentos, com tempo mínimo de um ano, 
nos casos dos itens 1, 2, 3 e 4: 

1. Disposições testamentárias que comprovem o vínculo; 

2. Apólice de seguro de vida na qual conste um dos interessados como instituidor do 
seguro e o outro como beneficiário; 

3. Escritura de compra e venda, registrada no Registro de Propriedade de Imóveis, em 
que constem os interessados como proprietários, ou contrato de locação de imóvel em 
que figurem como locatários; 



Página 15 

 

 

4. Conta bancária conjunta; 

5. Certidão de nascimento de filho havido em comum; 

6. Declaração, sob as penas da lei, de duas pessoas que atestem a existência da união 
estável. 

Atenção: É facultado à Faculdade São Lucas solicitar quaisquer outros 
documentos eventualmente julgados necessários à comprovação das 
informações prestadas pelo candidato, referentes a este ou aos membros de seu 
grupo familiar. 
 

 

 

 

ANEXO V – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE 
AO 3º PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA NO CURSO DE 
MEDICINA DA FACULDADE SÃO LUCAS REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016 

 

Eu, ____________________________________________ (nome do funcionário), 

______________________________________ (cargo do funcionário), da Faculdade 

São Lucas, sito à rua Alexandre Guimarães, nº 1.927, bairro Areal, na cidade de Porto 

Velho, estado de Rondônia, declaro que o candidato,  ___________________________  

compareceu a esta instituição e entregou a documentação para comprovação das 

informações prestadas por ocasião de sua inscrição no 3º Processo Seletivo  referente 

à vaga no curso de Medicina, bolsa integral, no 1º semestre de 2016. 

Fica o candidato advertido de que a entrega dos documentos supra referidos não afasta 

a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos adicionais 

eventualmente julgados necessários pela Faculdade São Lucas. 

Fica o candidato advertido de que a apresentação de documentos ou prestação de 

informações falsas à instituição implicarão na sua reprovação no 3º Processo Seletivo 

referente ao 1º Semestre de 2016, sujeitando-o às penalidades previstas no art. 299 do 

Decreto Lei no 2.848, de 7 de dezembro de1940 - Código Penal Brasileiro. 

  
Porto Velho, ____ de _______________________ de 2015. 

 
 
 

____________________________________ 
Carimbo e assinatura do funcionário 
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ANEXO VI – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA 

 
 
 

1. Cópia autenticada dos seguintes documentos: 

2. Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental e Médio ou 

Declaração de Conclusão (caso não apresente Histórico ou Certificado) 

autenticados em cartório; 

3. Histórico Escolar do Ensino Fundamental e Médio autenticados em cartório; 

4. Cédula de Identidade; 

5. CPF; 

6. Certidão de Nascimento ou Casamento; 

7. Título de Eleitor; 

8. Comprovante de votação da última eleição; 

9. Certificado de Reservista, ou prova de estar em dia com as obrigações militares; 

10. Uma (01) fotografia 3X4, recente; 

4. CPF e RG, Comprovante de Residência do Acadêmico (água, luz ou telefone) 

e do Contratante (pessoa responsável pela assinatura do contrato). 

 

 


