Anexo nº1
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
1. INFORMAÇÕES GERAIS
•

Requerimento de concessão de benefício com foto 3X4 atualizada do (a) aluno/candidato (a) e do (a) seu
responsável (Anexo nº2)

•

Ficha socioeconômica (Anexo nº3)

•

Boletim do rendimento escolar dos anos 2018 e 2019

2 - DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR
Cópia da Certidão de Nascimento ou RG e CPF do(a) aluno/candidato(a);
Cópia do RG, CPF ou Certidão de Nascimento, no caso de menor de idade, das pessoas que compõem o grupo
familiar do(a) candidato(a).
• Certidão de casamento ou Declaração (autenticada) de União Estável (Modelo Anexo nº4);
• Atestado de óbito (no caso de pais falecidos).
OBSERVAÇÃO: Aluno/candidato à renovação da bolsa de estudo está dispensado de apresentar os documentos deste
item 2 (identificação do grupo familiar). Somente se tiver havido falecimento de seu responsável (pai, mãe ou outro),
apresentar o documento comprovante.
•
•

3 - DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA DO GRUPO FAMILIAR
3.1 – No caso de quem possui RENDA FORMAL (Trabalho com carteira assinada)
• Carteira Profissional de todos os membros maiores de 18 anos (cópia das páginas da foto, identificação, página do
último contrato de trabalho e folha subsequente em branco).
• Sendo trabalhador(a) formal assalariado(a), apresentar os 03 (três) últimos contracheques (datados e assinados).
Se declarar Imposto de Renda, anexar recibo da declaração;
• Sendo aposentado(a) ou pensionista, apresentar os 03 (três) últimos comprovantes de pagamento (extrato bancário
que conste o valor creditado ou extrato do INSS). Se declarar Imposto de Renda, anexar recibo da declaração;
• Sendo trabalhador(a) autônomo(a) ou profissional liberal, apresentar recibo da Declaração de Imposto de Renda.
Sendo estagiário(a), apresentar cópia do contrato ou declaração da empresa;
• Sendo microempreendedor(a), apresentar cópia do contrato social da empresa ou uma declaração dos rendimentos
mensais ou pagamento do e-social. Se declarar Imposto de Renda, anexar recibo da declaração.
OBSERVAÇÃO: Para todas as situações, caso o responsável não declare Imposto de Renda, é necessário apresentar
declaração de isenção de IR (Modelo Anexo nº5).
3.2 No caso de quem possui RENDA INFORMAL (Trabalho sem carteira assinada)
• Carteira profissional (cópia das páginas da foto, identificação, última baixa e folha subsequente em branco);
• Apresentar declaração de renda informal (Modelo Anexo nº6)
• Caso o(a) responsável não declare Imposto de Renda, é necessário apresentar declaração de isenção de IR
assinada (Modelo Anexo nº5)
3.3 No caso de quem também possui outras rendas
•
•

Programa Bolsa Família, pensão alimentícia (se judicial, trazer documento de sentença deferindo a pensão),
aluguel de imóvel, ajuda de familiares e outras não previstas nos itens anteriores, apresentar declaração de
recebimento de outras rendas (Modelo Anexo nº7)
No caso de quem tem direito a receber pensão alimentícia, mas não recebe, apresentar declaração de não
recebimento de pensão alimentícia (Modelo Anexo nº8)

4.

No caso de quem está desempregado
•
•
•

Carteira profissional (cópia das páginas da foto, identificação, última baixa e folha subsequente em branco);
Cópia do termo de rescisão de contrato, FGTS e Seguro Desemprego, se desempregado(a) há menos de 12
(doze) meses;
Apresentar declaração de desemprego (Modelo Anexo nº9)

4. DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE MORADIA
•
•
•
•

Sendo imóvel alugado, cópia do recibo de aluguel ou contrato de locação ou apresentar declaração de
pagamento de aluguel (Modelo Anexo nº10);
Sendo imóvel cedido, apresentar declaração de imóvel cedido (Modelo Anexo nº11)
Sendo imóvel financiado, apresentar último recibo de financiamento habitacional ou contrato de
financiamento, com valor e quantidade de parcelas a serem pagas;
Sendo imóvel próprio, Carnê do IPTU.

5. DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PROBLEMA DE SAÚDE
•
•
•
•

Declaração de problema de saúde (Modelo Anexo nº12)
Exames médicos atuais (2018);
Atestado médico atual (2018), com a descrição da doença e com expressa referência ao Código correspondente à
Classificação Internacional de Doença – CID;
Receita médica atual (2018), de medicamentos de uso contínuo, prescritos pelo médico responsável.

6. DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO/ DEFICIÊNCIA
•
No caso de aluno(a)/candidato(a) com deficiência, apresentar Atestado médico atual(2018) com a descrição da
deficiência e expressa indicação da capacidade do indivíduo;
•
No caso de aluno(a)/candidato(a) com altas habilidades/superdotação, apresentar Relatório de avaliação
neuropsicológica de profissional de instituição habilitada.
7. DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA FAMILIAR ATUAL
•
•
•
•
•
•

Último recibo de água ou condomínio, energia elétrica, telefone fixo, internet, tv por assinatura;
Último comprovante de pagamento de mensalidades escolares de membros do grupo familiar, se houver;
Comprovante de pagamento/recebimento de pensão alimentícia; trazer documento que conste, em sentença
judicial, deferimento da pensão alimentícia. Se não tiver, apresentar declaração de pagamento ou recebimento
de pensão alimentícia (Modelo Anexo nº13);
Ultimo comprovante de pagamento de financiamento de carro ou moto. Apresentar documento do veículo;
Último comprovante de pagamento de plano de saúde (3últimos meses) dos membros do grupo familiar;
Outros comprovantes que julgar necessários para melhor apresentar sua despesa familiar atual.

