DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
O candidato/aluno1 deverá apresentar os documentos relacionados de todo os membros do grupo
familiar, incluindo os próprios; sendo na forma de fotocópia simples (xérox) contendo rubrica do
candidato/aluno e apenas nos casos especificados cópia com assinatura autenticada em cartório.
a) Ficha Socioeconômica preenchida com data e assinada.
b) Cópia de documento de identificação de todos os integrantes do grupo familiar (RG e CPF ou
a carteira de motorista);
c) Cópia do comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito ou Termo de
Guarda/Tutela.
d) Cópia do laudo médico com expressa referência da Classificação Internacional de Doença –
CID, no caso do candidato/aluno com deficiência;
e) Cópia do comprovante de residência do mês atual, podendo ser: conta de água ou luz ou
telefone fixo ou de condomínio ou de financiamento habitacional ou contrato de aluguel de
imóvel ou declaração de moradia expedida por órgão Público ou por associação de moradores
com o respectivo endereço completo e carimbo de CNPJ;
f) Dois últimos comprovantes da pensão alimentícia recebida e o acordo homologado
judicialmente, se receber pensão alimentícia;
g) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) dos membros do grupo familiar,
incluindo: todas as páginas da declaração de ajuste anual; recibo de entrega da declaração de
ajuste anual; informe de rendimentos;
h) Cópia dos 03 últimos contracheques/holerites, se desenvolver Atividade Laboral Remunerada;
i) Cópia da carteira de trabalho e declaração de próprio punho com firma reconhecida em cartório
explicando a situação, se desempregado ou recebendo Seguro Desemprego, ou do lar;
j) Cópia da Carteira profissional2 e Percepção de Rendimentos DECORE, assinada por Contador
inscrito no CRC, contendo as informações do Pró-Labore e da Participação nos Resultados da
Empresa; Imposto de renda pessoa Jurídica e Física, se Proprietário de Empresa (sócio
cotista) ou de Firma Individual ou Empregador Titular/ Microempreendedor Individual ou
Profissional Liberal ou Autônomo;
k) Cópia da carteira de trabalho e Declaração com testemunha (Modelo anexo IV), sendo as
assinaturas reconhecidas em cartório, se trabalhador informal ou eventual;
l) Cópia da carteira de trabalho e contrato e/ou termo de compromisso de estágio em os 03
últimos comprovantes do valor recebido, se Estagiário ou Menor Aprendiz;
m) Extrato de pagamento constando valor bruto do benefício recebido, se Aposentado ou
Pensionista ou Beneficiário de Auxílio Doença do INSS ou qualquer outro Instituto de
Previdência Pública ou Privada;
n) Cópia da carteira de trabalho e contrato de cooperação ou declaração em papel timbrado da
cooperativa contendo o CNPJ, assinada pelo responsável legal, constando atividade
desenvolvida e média de rendimento bruto dos últimos 03 (três) meses, se Trabalhador
Cooperado;
o) Declaração de renda emitida por sindicato rural e Imposto de renda pessoa física e Jurídica
contendo todas as páginas e Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses e cópia do Bloco
de Produtor Rural contendo o faturamento do exercício base e. quaisquer declarações
tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas, se Trabalhador Rural.
OBS: Documentação incompleta não será recebida.
No caso do responsável financeiro não residida na mesma moradia do grupo familiar do
candidato/aluno deverá apresentar a documentação exigida acima, também, do seu grupo familiar.
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Entende-se Candidato/aluno: No caso de alunos menor de idade o Responsável Legal/Tutor.

Cópia da Carteira profissional, entende-se: xerox da folha de rosto, dados pessoais, último contrato de trabalho e página seguinte
em branco, últimas anotações gerais e página seguinte em branco. Caso não possua Carteira de trabalho, deverá providenciar a
confecção ou o CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, emitido pelo Ministério do Trabalho.

Modelo - Anexo IV – Trabalhador Informal ou Eventual
(trabalho esporádico)

Eu, _________________________________________________________________________,
portador (a) do RG _______________________e inscrito no CPF _______________________
residente à Rua________________________________________________________, nº_____
Bairro ___________________ Cidade _____________________ Estado _______, declaro sob
as penas das Leis Civil e Penal que trabalho informalmente, exercendo atividade de _________
_____________________________________________ e retiro aproximadamente uma renda
mensal de R$ ________________ , ( _____________________________________________) .
(Descrever valor por extenso)

Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a responsabilidade da
informação prestada sob as penas da Lei (Artigo 299, do Código Penal), junto à unidade educativa
na qual pleiteio bolsa social para o ano de 2017.
__________________________________
(Local de Data)

________________________________
Assinatura do Declarante

_______________________________
Assinatura Testemunha

Nome: __________________________

CPF: ___________________________
(Reconhecer assinaturas em cartório)

