
 

REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

O Processo Seletivo Vestibular da UNIVESP do 2º Semestre de 2017 concederá redução de 50% do valor 
da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007, para 
candidatos que preencham, CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos: 

 estejam regularmente matriculado no 3º Semestre da Educação de Jovens e Adultos – EJA, em 
curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; 

 percebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos (R$ 1.874,00) ou estejam 
desempregados. 

Após os procedimentos para inscrição, ao invés da impressão do boleto para pagamento, o candidato 
que pretende obter redução de taxa deverá encaminhar, em envelope lacrado, via SEDEX ou Aviso de 
Recebimento (AR), aos cuidados da Fundação de Apoio à Tecnologia – FAT – Departamento de 
Concursos, Rua Três Rios, 131 – 5º andar –Bom Retiro – São Paulo – SP – CEP 01123-001, no período de 
12/06 a 26/06/2017 (data da postagem), os documentos que comprovem o atendimento ao disposto 
nos incisos deste artigo. 

Para comprovação dos requisitos de escolaridade o candidato deverá apresentar certidão ou 
declaração expedida pela Instituição de ensino, em papel timbrado, assinada e com o carimbo do 
responsável pela Instituição, comprovando ser estudante regularmente matriculado no 3º Semestre da 
Educação de Jovens e Adultos – EJA, ou em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação. 

Para comprovação de rendimento, o candidato deverá estar em uma das seguintes situações: 

 empregado: xerocópia de contracheque de algum mês do ano de 2017; 

 aposentado e pensionista: xerocópia do comprovante mensal de recebimento de 
aposentadoria ou pensão de algum mês do ano de 2017; 

o Caso o pensionista esteja empregado, este deverá apresentar xerocópia do 
contracheque de algum mês do ano de 2017, juntamente com o comprovante mensal 
de recebimento de pensão;  

o Se o pensionista estiver desempregado, deverá apresentar também a declaração de 
desempregado, juntamente com o comprovante mensal de recebimento de pensão; 

 desempregado: folhas de rosto da carteira profissional (folha onde consta a foto e a folha onde 
consta a qualificação civil); folha da carteira profissional onde está registrado o último contrato 
de trabalho com a devida baixa/saída/dispensa ou declaração de desempregado; 

 trabalhador autônomo ou informal ou eventual: declaração especificando a renda mensal, com 
assinatura de duas testemunhas, com RG e endereço. 

A UNIVESP e a Fundação de Apoio à Tecnologia - FAT analisarão a documentação entregue e divulgarão 
o resultado da redução até o dia 30/06/2017 no site www.vestibularunivesp.com.br. 

Os candidatos que obtiverem redução parcial da taxa deverão imprimir o boleto bancário obtido no site 
www.vestibularunivesp.com.br e efetuar o pagamento, no valor de R$24,00 (vinte e quatro reais), até o 
dia 10/07/2017. 

No caso de indeferimento da solicitação de redução, o candidato poderá interpor recurso no site 
www.vestibularunivesp.com.br, em sua área restrita, mediante login e senha, no período de 0h até 
23h59 de 03/07/2017, sendo o resultado dos recursos divulgado no mesmo endereço eletrônico na data 
prevista de 04/07/2017. 

Após análise recursal, no caso de indeferimento da solicitação de redução, o candidato deverá proceder 
à impressão e pagamento do boleto bancário no valor integral da taxa de inscrição (R$48,00), até a data 
do vencimento do boleto bancário (10/07/2017). 

  



 

REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR UNIVESP 2º SEM 17 

 

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO 
 

Eu, _____________________________________________________________________, 
portador(a) do documento de identidade RG nº ______________________ e CPF nº 
______________________, DECLARO, sob pena das sanções cabíveis, para fins de concessão de 
redução do valor da taxa de inscrição, conforme Portaria UNIVESP PR-20/2017, QUE ME 
ENCONTRO NA CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO(A) desde _____________ (data da 
baixa/saída/dispensa), e neste período tenho me mantido 
_________________________________________________ (meio pelo qual tem se mantido 
nesse período). 

_____________________, ______ de _________________ de 2017. 
 

________________________________________ 
Assinatura do declarante 

 

 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO OU INFORMAL/EVENTUAL 
 

Eu, _________________________________________________, portador(a) do documento de 
identidade RG nº __________________ e CPF nº ________________, DECLARO, para fins de 
concessão de redução do valor da taxa de inscrição, conforme Portaria UNIVESP PR-20/2017, 
EXERCER APENAS ATIVIDADE AUTÔNOMA/INFORMAL/EVENTUAL COMO 
__________________________________ desde ____________(data) e ter uma renda mensal 
média de R$ _____________ reais. 
Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração juntamente com duas testemunhas, 
para que se produzam seus efeitos legais. 

_____________________, ______ de _________________ de 2017. 
 

________________________________________ 
Assinatura do declarante 

 
 

Testemunha 1 
Nome: 
RG nº 
CPF nº 
Endereço completo: 
Telefone: 
 

Assinatura testemunha 1 

Testemunha 2 
Nome: 
RG nº 
CPF nº 
Endereço completo: 
Telefone: 
 

Assinatura testemunha 2 
 

 
 


