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COMUNICADO
A Coordenação do ProUni desta instituição, informa que as últimas notícias
sobre o CORONA VÍRUS, o qual está se propagando com muita rapidez e
atendendo ás determinações no âmbito estadual e federal. A FACNOPAR

está

suspendendo todas as atividades acadêmicas e administrativas, por 7 (sete) dias, a
partir do dia 23/03/2020.
Informamos que todos os funcionários estarão desenvolvendo seus trabalhos
home office, portanto, os candidatos das vagas remanescentes do ProUni, deverão
encaminhar a documentação via e-mail: secretariacademica@facnopar.com.br
Segue abaixo os documentos listados, para a comprovação da vaga:
TODOS XEROX:
 RG e CPF do candidato e dos componentes da família;
 Certidão de Nascimento (quando houver menores de 18 anos no grupo familiar);
 Comprovante de residência atualizado do estudante (água, luz, telefone;
 Comprovante de rendimento do estudante e dos componentes da família (3 últimos holerites
e Xerox da carteira de trabalho);
 Comprovante Declaração de IR (isento ou não) dos componentes da família que
trabalham
 Comprovante do Ensino médio: histórico escolar ou declaração de conclusão.

Apucarana, 20 de março de 2020.

Coordenação ProUni / FACNOPAR
Obs. Em anexo o formulário para preenchimento e a relação de documentos, que deverão ser
encaminhados no e-mail: secretariacademica@facnopar.com.br
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PROUNI
Nome do (a) Candidato(a):
Número de Inscrição do ENEN:
Endereço (completo):
Telefones: ( )
( )
Curso:
Matriculado: ( ) SIM
( ) NÃO
ENTREGUE
Certidão de nascimento/casamento do candidato
Carteira de Identidade (RG);
CPF
Certificado de conclusão do ensino médio ou histórico
do candidato
03 últimos comprovante de renda do candidato e
xerox da carteira de trabalho.
Comprovante de renda do grupo familiar
xerox da carteira de trabalho.
Carteira de Identidade (RG);
CPF dos membros familiares
Qual a cor que o candidato se declarou?
( ) Preto, ( )Pardo, ( ) Amarelo, ( ) Branco
O candidato é deficiente?
O candidato já concluiu algum curso de nível superior?
O candidato é professor de rede pública de ensino, no
efetivo exercício do magistério da educação básica?
Ano de conclusão de ensino médio?
Portadores de deficiência
Laudo médico atestando a espécie e o grau da
deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº
3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa
referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença - CID.
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Obs. Todos os documentos deverão ser encaminhados, pelo endereço eletrônico:
secretariacademica@facnopar.com.br
Data da entrega ______/_____2020.
Assinatura do (a) candidato (a)
__________________________________

