ORIENTAÇÕES SOBRE COMO ORGANIZAR
OS DOCUMENTOS
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO

Dica da Naty!
Havendo dúvidas e necessidade de esclarecimentos você poderá
entrar em contato com a Comissão pelo e-mail da assistência:
assistenciaestudantil.upt@iftm.edu.br ou
pelo telefone 3326-1403 das 8:00 às 17:00 de segunda a sexta

Vamos lá? Veja a seguir como realizar sua inscrição corretamente...
Siga o
procedimento

Acesse esse arquivo

Observações

1º passo

Leia o edital
https://iftm.edu.br/assistenciaestudantil/editais/

No edital consta o prazo e os documentos necessários

2º passo

Se você não tem renda ou é profissional informal,

Vá ao INSS o mais rápido possível, esse documento demora a
ser emitido devido ao atendimento em tempo de pandemia.
Poderá ser retirado pela internet.
O pedido será recebido e enviado para seu e-mail.

deverá solicitar o Extrato Previdênciario CNIS

3º passo
4º passo

Declaração nada consta no Setor de Assistência
Estudantil CAUPT link atualizado de acordo com o
edital 2021/1 https://forms.gle/JthJtk6nNvGUybpb9
Acesse https://virtualif.iftm.edu.br/VRTL/
1. Nada consta Coordenação de Controle e
2. Registro Acadêmico (CRCA) e nada consta da
Biblioteca

Escolha o módulo ESTUDANTE

Escolha o módulo ESTUDANTE, veja as imagens a
seguir

4º passo

Organização da sua documentação e digitalização

Crie uma pasta no seu computador ou pendrive para cada membro
familiar.

Digitalize em PDF a documentação de cada um separadamente e nomeie
de acordo com o arquivo.
Dica da Naty! Sugestão de aplicativo para escanear
os documentos. Baixe no seu celular pelo Play Store
o ADOBE SCAN

Fique atento...

O sistema permite apenas 1 arquivo, então você deverá juntar todas as páginas e
comprovantes, tanto dos documentos obrigatórios quanto do comprovantes de renda
de todos os membros familiares

Dica da Naty! Para juntar os PDFs acesse
https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf

Deixe seus documentos organizados dessa forma, assim ficará mais fácil para inserir no módulo.

5º passo

Inscrição no módulo

Dica da Naty! Assista aos vídeos até o final
para não perder nenhuma informação e ser
desclassificado.

Tutorial: AE - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - Estudantes
1.
2.
3.
4.
5.

Inscrição
Ajustar Inscrição Após Validação
Situação da Inscrição
Cadastrar Recurso
Preencher Termo de Compromisso

Caso você tenha dúvidas sobre quais são esses documentos que o edital
está solicitando, coloquei alguns modelinho para você entender melhor,
ok? Veja a seguir...
Se ainda tiver dúvida mande e-mail que a comissão ajudará você.

Modelo do CNIS

Modelo Carteira de trabalho

Último contrato de trabalho com a próxima página em branco.

