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Regulamento do Concurso de Novos Moradores da CELU - 1º Semestre de 2016 

 

1. INFORMAÇÕES DA CELU 

A Casa do Estudante Luterano Universitário – CELU – uma das mais conceituadas da América 

Latina, é uma instituição filantrópica em pleno e regular funcionamento desde 1970, que abriga 

estudantes de vários Estados da Federação e até de outros países. A CELU visa à melhoria 

financeira, intelectual e cultural dos moradores dando oportunidades de serem bem sucedidos na 

vida acadêmica. Nela, são atendidos permanentemente 84 estudantes universitários sem distinção 

de curso, origem e, como prevê o seu regimento interno, prioritariamente aqueles que, dentre os 

candidatos às vagas, apresentarem maiores necessidades econômicas. 

A Casa oferece a todos os moradores café da manhã, rede estruturada para acesso à Internet, 

serviços de lavanderia e de quarto. Os quartos são para dois moradores, sendo mobiliado com 

cama, armário, escrivaninha e pia. A Casa possui as seguintes dependências: biblioteca, sala de 

TV, salão social, lavanderia e quartos. O valor da mensalidade da Casa varia conforme os gastos, 

estando atualmente na margem de R$ 215,00. A CELU possui Regimento Interno, Estatuto, Diretoria 

e Conselheiros. Todos os moradores são sujeitos a escalas de serviços e a avaliação. 

2. DOS REQUISITOS PARA SER MORADOR 

2.1. Ser do sexo masculino 

2.2. Estar matriculado ou cursando uma universidade/faculdade de ensino superior, nesta capital 

e reconhecida pelo MEC; 

2.3. O candidato não poderá concorrer a uma vaga de morador caso já esteja formando em 

alguma instituição de ensino superior; 

2.4. Moradores precários e hóspedes devem se retirar das dependências da CELU, 7 (sete) dias 

anteriores ao dia do concurso. 

3. DO CONCURSO 

3.1. O concurso para novos moradores da CELU será realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro 

de 2016 – sábado e domingo; 
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3.2. O candidato deve inscrever-se através da ficha de inscrição disponível em: www.celu.com.br 

no período de 10 de janeiro à 22 de fevereiro de 2016; 

3.3. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais), devendo ser depositado nominalmente em 

favor de: Casa do Estudante Luterano Universitário - Banco Bradesco - Ag.1342-0 - C/C. 19911-7; 

3.4. O comprovante de pagamento deve ser digitalizado, armazenado em algum serviço de 

armazenamento online, e inserido em forma de endereço eletrônico no formulário de inscrição. O 

arquivo deve ser configurado de forma que haja permissão de acesso por meio do endereço 

eletrônico. 

3.5. No prazo de 48 horas depois de efetuar a sua inscrição, o candidato receberá um e-mail de 

confirmação através do endereço de e-mail previamente informado no formulário. 

3.6. Caso o candidato não receba a sua confirmação prazo especificado no item 3.5. , caberá ao 

mesmo entrar em contato através do endereço de e-mail: secretario@celu.com.br, e verificar a 

confirmação de sua inscrição. 

3.7. No dia 25 de fevereiro de 2016 serão publicadas as relações de horários das entrevistas 

aos candidatos em www.celu.com.br sendo também afixados na porta da CELU; 

3.8. O candidato deverá comparecer na CELU (Localizada na Rua Presidente Carlos Cavalcanti 

239, Centro - Curitiba - Paraná) no dia e horário marcado para a realização da entrevista e deverá 

trazer em um envelope tamanho A4 os seguintes documentos: 

 Comprovante de depósito da taxa de inscrição;  

 Uma foto 3x4; 

 Cópia do RG e CPF do requerente;  

 Cópia do RG e CPF de todos os integrantes do grupo familiar que tenham completos 18 (dezoito) 

anos;  

 Comprovante de residência fora de Curitiba1;  

 Comprovante de matrícula do curso superior constando o período em que está matriculado;  

 Carta de apresentação ou declaração de sua opção religiosa ou filosófica; 

 Certidão de Antecedentes Criminais 

 Ficha de Composição Familiar preenchida (anexo 01);  

 Declaração de veracidade preenchida (anexo 02);  

                                                           
1 Servem como comprovantes de residência contas de água, luz e telefone, com no mínimo 3 meses contando da sua data de emissão. 

mailto:secretario@celu.com.br
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 Pedido de Inscrição preenchido (anexo 03);  

 Termo de Compromisso preenchido (anexo 04);  

 Termo de Autorização preenchido (para candidatos menores de 18 anos) (anexo 05);  

 Documentos para comprovação de renda do grupo familiar de acordo com o item 3.8. 

3.9. Para comprovação de renda do grupo familiar o candidato deverá anexar à Ficha de 

Composição Familiar (anexo 01) os seguintes documentos: 

 Fotocópia da última Declaração de Imposto de Renda (com todas as suas folhas, inclusive o 

Recibo de Entrega) entregue à Receita Federal de todos os integrantes do grupo familiar;  

 Fotocópia da carteira de trabalho com a identificação, do último trabalho registrado e a próxima 

página de contrato em branco de todo o grupo familiar (item obrigatório, independente das 

condições abaixo).  

 Se assalariado: Cópia do recibo de pagamento atualizada e, em caso de variação salarial 

(comissão por venda etc.), recibo de pagamento dos últimos três meses de todo o grupo familiar.  

 Se trabalhador autônomo, profissional liberal ou prestador de serviços: Declaração de pró-labore 

e retirada de lucros dos três últimos meses, numerada e assinada por contador inscrito no 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC), ou declaração de rendimentos dos três últimos 

meses, sob as penas da lei, assinada e datada pelo próprio declarante e por duas testemunhas.  

 Se sócio-proprietário de empresa: Declaração de pró-labore e retirada de lucros dos três últimos 

meses, numerada e assinada por contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC); cópia da declaração do Imposto de Renda completa de Pessoa Física e de Pessoa 

Jurídica; cópia do contrato social e balanço financeiro da empresa.  

 Se aposentado ou pensionista: Cópia do último comprovante de recebimento de benefício 

(holerite ou extrato da fonte pagadora).  

 Se produtor rural: Apresentar cópia do ITR (Imposto Territorial Rural), declaração do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais, constando a principal atividade e a remuneração média mensal (em 

moeda corrente). Caso não seja associado ao sindicato, fazer a declaração de próprio punho, 

sob as penas da lei, assinada juntamente com duas testemunhas (informar nome, RG, CPF, 

endereço e telefone).  

 Outros (por exemplo, comissões por vendas, "bicos", auxílios de parentes e/ou amigos): 

Declaração assinada por quem paga as comissões ou pelo prestador de auxílio financeiro com 

assinatura de 2 (duas) testemunhas, que não sejam componentes do mesmo grupo familiar 
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(nome completo e número do CPF). No caso de “bicos” e/ou outras rendas provenientes de 

serviços diversos, declaração de rendimento mensal (valor aproximado), sob as penas da lei, 

com assinatura de 2  

 Fotocópia da última Declaração de Imposto de Renda (com todas as suas folhas, inclusive o 

Recibo de Entrega) entregue à Receita Federal de todos os integrantes do grupo familiar;  

 Fotocópia da carteira de trabalho com a identificação, do último trabalho registrado e a próxima 

página de contrato em branco de todo o grupo familiar (item obrigatório, independente das 

condições abaixo).  

 Se assalariado: Cópia do recibo de pagamento atualizada e, em caso de variação salarial 

(comissão por venda etc.), recibo de pagamento dos últimos três meses de todo o grupo familiar.  

 Se trabalhador autônomo, profissional liberal ou prestador de serviços: Declaração de pró-labore 

e retirada de lucros dos três últimos meses, numerada e assinada por contador inscrito no 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC), ou declaração de rendimentos dos três últimos 

meses, sob as penas da lei, assinada e datada pelo próprio declarante e por duas testemunhas.  

 Se sócio-proprietário de empresa: Declaração de pró-labore e retirada de lucros dos três últimos 

meses, numerada e assinada por contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC); cópia da declaração do Imposto de Renda completa de Pessoa Física e de Pessoa 

Jurídica; cópia do contrato social e balanço financeiro da empresa.  

 Se aposentado ou pensionista: Cópia do último comprovante de recebimento de benefício 

(holerite ou extrato da fonte pagadora).  

 Se produtor rural: Apresentar cópia do ITR (Imposto Territorial Rural), declaração do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais, constando a principal atividade e a remuneração média mensal (em 

moeda corrente). Caso não seja associado ao sindicato, fazer a declaração de próprio punho, 

sob as penas da lei, assinada juntamente com duas testemunhas (informar nome, RG, CPF, 

endereço e telefone).  

 Outros (por exemplo, comissões por vendas, "bicos", auxílios de parentes e/ou amigos): 

Declaração assinada por quem paga as comissões ou pelo prestador de auxílio financeiro com 

assinatura de 2 (duas) testemunhas, que não sejam componentes do mesmo grupo familiar 

(nome completo e número do CPF). No caso de “bicos” e/ou outras rendas provenientes de 

serviços diversos, declaração de rendimento mensal (valor aproximado), sob as penas da lei, 
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com assinatura de 2 (duas) testemunhas, que não sejam componentes do mesmo grupo familiar 

(nome completo e número do CPF).  

 Se houver renda proveniente de aluguel de imóveis: Cópia do contrato de locação ou declaração 

original do locatário, constando em ambos o valor mensal. 

 Se estagiário, apresentar cópia do termo de compromisso de estágio. 

 Se bolsista, apresentar fotocópias de documentos que comprovem o recebimento de Bolsas 

(ProUni, permanência, iniciação cientifica, etc.); 

 O estudante e/ou membro do grupo familiar, maior de 18 (dezoito) anos, que alegar não possuir 

Carteira de Trabalho, deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, assinada pelo mesmo 

e por duas testemunhas (identificadas com nome completo e número de CPF) que não sejam 

componentes do mesmo grupo familiar. 

 Em caso de óbito de um membro do grupo familiar deverá anexar a fotocópia do atestado de 

óbito. 

 O Estudante que se declarar independente deve, apenas para efeito de análise socioeconômica 

(o que não isenta a entrega dos documentos do grupo familiar), fazer uma declaração de próprio 

punho, sob as penas da lei, assinada juntamente com duas testemunhas (informar nome, RG, 

CPF, endereço e telefone). 

3.10. O Concurso consiste na avaliação dos candidatos por três bancas entrevistadoras 

(Econômica, Social e Cultural), realizado pela Diretoria, Conselhos e demais moradores;  

3.11. As bancas avaliarão de acordo com a meritocracia dos candidatos  

3.12. A avaliação dos candidatos feitos pela comissão do concurso é soberana.  

3.13. Não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas ofertadas; 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. O valor da taxa de inscrição não será devolvido; 

4.2. A inscrição não será validada caso os endereços eletrônicos informados no formulário de 

inscrição não estiverem de acordo com o item 3.4. 

4.3. Os candidatos que não tiverem a sua inscrição confirmada não estarão inscritos. 

4.4. A CELU não se responsabiliza por inscrições não confirmadas caso o candidato não cumpra 

com o item 3.6. 
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4.5. A CELU não se responsabiliza por qualquer tipo de impedimento da inscrição em de falhas 

de acesso à ficha de inscrição por meio da internet. 

4.6. O candidato que entregar a documentação fora do prazo será desclassificado; 

4.7. O candidato que não informar o pagamento da taxa de inscrição de acordo com o item 3.4 

será desclassificado; 

4.8. O candidato que não entregar o envelope conforme o item 3.8 será desclassificado; 

4.9. O candidato que não comparecer na avaliação em seu horário será desclassificado; 

4.10. O resultado do concurso será publicado 24 horas depois do término do mesmo no site 

www.celu.com.br e também e será fixado na porta de entrada da CELU; 

4.11. O candidato aprovado, poderá assumir sua vaga imediatamente após a publicação do 

resultado, tendo o mesmo o prazo máximo de 7 (sete) dias, contados a partir da publicação, para 

assumi-la. Caso o aprovado não assuma nesse prazo, considera-se abando de vaga; 

4.12. O candidato que não for aprovado, poderá retirar os documentos utilizados no concurso no 

prazo máximo de 7 (sete) dias contados após a publicação resultado do mesmo; 

4.13. Dúvidas e casos omissos deverão ser reportados a Diretoria da CELU através do contato 

secretarios.celu@gmail.com. 

 

Curitiba-PR, em 10 de dezembro de 2015 

Diretoria CELU - Gestão 2015/2016

http://www.celu.com.br/
mailto:secretarios.celu@gmail.com
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Anexo 01 – Ficha de Composição Familiar 

Nome Parentesco Idade Estado civil Profissão Renda mensal Outras rendas 
 Requerente      

 Pai      

 Mãe      

       

       

       

Receberá ajuda financeira para estudar? Quanto? 

 
Possuí imóveis? (grupo familiar) Quantidade, tipo: Financiado? 

 
Possuí veículos? (grupo familiar) Quantidade, tipo e modelo: Financiado? 

 
Trabalha ou estágia?:  Dias da semana: Horário: 

Nome Parentesco Endereço CEP Cidade - UF Telefone 
 Requerente    ( )   - 
 Pai    ( )  - 
 Mãe    ( )  - 
     ( )  - 
     ( )  - 
     ( )  - 

Curitiba,_______ de _______________ de 20___. Assinatura do candidato _____________________________________________
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Anexo 02 – declaração de Veracidade 

 

 

Declaro que as informações por mim apresentadas são verdadeiras e assumo total 

responsabilidade, permitindo a Diretoria e Conselhos da CELU qualquer investigação que se faça 

necessária para qualquer esclarecimento. 

 

 

Curitiba,_______ de _______________ de 20__. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do candidato  
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Anexo 03 – Pedido de Inscrição 

 

 

Prezado Senhor Presidente da Casa do Estudante Luterano Universitário, eu, 

_________________________________________________, RG: ______________________ 

CPF:______________________, venho mui respeitosamente requerer a Vossa Senhoria, para que 

seja deferida a minha inscrição no concurso para morador provisório da CELU – Casa do Estudante 

Luterano Universitário. 

 

Nestes termos, peço deferimento. 

 

 

Curitiba,_______ de _______________ de 20___. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do candidato 
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Anexo 04 – Termo de Compromisso 

 

 

Comprometo-me a deixar a Casa do Estudante Luterano Universitário no prazo de sete (07) 

dias caso não sejam verdadeiras as declarações por mim prestadas, depois de efetuadas sindicâncias 

que se fizerem necessárias. Caso não o faça, a Diretoria e/ou os Conselhos da Casa têm amplos 

poderes para retirar do quarto meus pertences e deixá-los à disposição na portaria da instituição. 

 

 

Curitiba,_______ de _______________ de 20___. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do candidato 

  



 

11 

 

Anexo 05 – Termo de Autorização 

 

 

Eu ________________________________ portador do CPF_____________________ 

responsável pelo candidato _____________________________________________________ menor 

de dezoito anos, portador do CPF _________________________________, autorizo o mesmo a ser 

morador da Casa do Estudante Luterano Universitário caso seja aprovado em concurso para novos 

moradores. 

 

 

Curitiba,_______ de _______________ de 20___. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do candidato 


