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DOCUMENTAÇÃO PARA A FOLHA DE PAGAMENTO
PROLABORE

– 02  vias  do  Memorando  com  a  solicitação  devidamente  assinada  pelo  coordenador/diretor,
especificando os dados do beneficiário, dia e local que ocorrerá a prestação de serviço.
*Obs: cada memorando deve solicitar o pagamento de apenas um beneficiário. 

De todas as pessoas que deverão receber o valor solicitado, encaminhar:

– Cópia do RG; 
– Cópia do CPF;

*OBS: Poderá ser enviada a cópia da CNH em substituição as cópias anteriormente citadas.
– Cópia do cartão bancário com o número da agência e conta corrente (não será aceito conta 

poupança) 
– Cópia do comprovante de residência; 
– Número do PIS/PASEP ou NIT;
– Cópia do comprovante de escolaridade de maior grau (diploma, certificado ou declaração – frente e 

verso); 
– Currículo Lattes;
– Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos as Tributos Estaduais e à Dívida Ativa do 

Estado – obter através do site: http://www.set.rn.gov.br
– Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

-obter através do site: http://www.receita.fazenda.gov.br
– Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – obter através do site: http://www.tst.jus.br/certidao

Documentos adicionais

• Portaria do Conselho Estadual de Educação – CEE para avaliadores de curso;
• Folder do evento para outros profissionais;
• Edital de seleção e resultado, se for o caso.

A documentação deverá ser entregue  ao Departamento  de Folha de Pagamento até  20 dias antes do evento. A fatura
deverá ser assinada pelo coordenador/diretor e pelo beneficiário para ser encaminhada a PROPLAN.

Mais Informações:

Thayse Cibelle de Medeiros Silva
Departamento de Folha de Pagamento – DFP/DP/PRORHAE
Contato: 84 3315-2119  folhapag@uern.br
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