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DOCUMENTOS PARA ASSESORAMENTO                                      
INGRESSO 2021                                                                                       
SEDE BUENOS AIRES 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS 
POR CORREIO 

 
RG ORIGINAL + 2 COPIAS SIMPLES 

 

4 FOTOS 4x4  (Escreva seu nome no verso das fotos) 

 
FICHA CADASTRAL  MRA  (ANEXO 03) 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FIRMA RECONHECIDA EM 
CARTORIO (ANEXO 05) 

 
CERTIDAO DE NASCIMENTO  OU   CERTIDÃO DE CASAMENTO 

Este documento deverá ser ORIGINAL,  atualizado, com data de emissão inferior a  6 
meses com firmas reconhecidas  do escrevente que emitiu o documento. 
 

 

HISTORICO ESCOLAR DE ENSINO MEDIO +  CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
DE ENSINO MEDIO.  

Estes documentos precisam ser  ORIGINAIS. Não enviar cópia autenticada!!! 
 
Ambos  os  documentos,  precisam  estar  validados  (carimbados)  por  algum  órgão  
superior  de  educação citados  abaixo,  com  firmas  reconhecidas     em  cartório  do  
responsável  que  assinou  e  carimbou  o documento. 
 

 Secretaria regional de educação do estado emissor do documento. 

 Secretaria estadual de educação do estado emissor do documento. 

 Secretaria municipal de educação do estado emissor do documento. 
 

Histórico Escolar, Certificado de Conclusão do Ensino Médio e certidão de Nascimento ou Casamento ORIGINAIS, 
estes documentos não podem estar plastificados!!! 

Se for menor de idade  a certidão de nascimento precisará ter   averbação  

de emancipação no mesmo documento de certidão de nascimento. Caso o 

cliente envie a emancipação em documento separado da certidão de 

nascimento, deverá arcar com os gastos de Apostila de Haia da 

emancipação pois a  empresa  cobre  apenas  o tramite  da  certidão  de  

nascimento  ,  histórico  e certificado de conclusão do  ensino  médio . 
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IMPORTANTE!!! 

Documentos enviados para empresa que não cumpram as exigências acima 

serão devolvidos via correio para desenvolvimento das exigências solicitadas e 

o cliente arcará com taxas de correio. Portanto, o ideal é consultar seu 

assessor  por whatsapp se os documentos estão ok antes do envio .  

 

CLIENTES QUE AINDA ESTÃO CURSANDO 

ENSINO MEDIO 

Cliente que ainda está cursando o ensino Médio, poderá contratar a 

empresa  para ingresso 2021.                                                                              

Consulte seu assessor sobre data limite para envio dos documentos.   

 

ORIENTAÇÕES PARA CLIENTES MENORES 

DE IDADE 

Cliente “Menor de Idade” precisa ser EMANCIPADO pelos pais para 

conseguir ingressar na Argentina sem a presença dos responsáveis.  A 

empresa precisa receber  junto a todos os documentos uma certidão de 

nascimento com averbação de emancipação para desenvolvimento dos 

tramites para matricula  e o cliente também precisará  de uma emancipação 

para ingressar sozinho na argentina. 

A emancipação também é indispensável para que os tramites referente a 

documentação Argentina ( DNI)  e matrícula sejam concluídos sem 

inconvenientes. 

Caso o menor  de idade ingresse  na Argentina sem emancipação 

acompanhado  de apenas 1 (um) dos pais, é necessário que o responsável 

que não acompanhará na viagem internacional, providencie um documento 

de autorização emitido por autoridades oficiais que permita a viagem 

internacional do menor de idade.   

 


