
 
 

ANEXO II- RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO A SER DIGITALIZADO 
 

• Ficha Socioeconômica devidamente preenchida; (VIA ONLINE) 

• Requerimento de solicitação de bolsa com a foto 3x4 atualizada do (a) candidato(a) 

e do responsável; (VIA ONLINE)   

• Boletim do Rendimento Escolar do ano 2018 e 2019.   

1 - IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR    

• Certidão de nascimento do(a) candidato(a) e CPF;  • Cópia do RG, CPF e no 
caso de menor de idade Certidão de Nascimento e CPF das pessoas que compõem o 
grupo familiar do(a) aluno(a);    

• Certidão de casamento ou documento da união estável ou declaração 

(MODELO 1), dos pais do(a) candidato(a);    

• Atestado de óbito caso os pais sejam falecidos;    

• Comprovante de residência de cada um dos componentes do grupo familiar 

(contas de telefone, água, energia, correspondência bancária ou de operadoras de 

cartão de crédito, boletos de pagamento de plano de saúde ou mensalidade escolar); 

Das crianças, cartão de vacina. Caso não possua nenhum dos elencados, solicitar 

declaração de associação de moradores, instituições religiosas, ONG que possam 

atestar, mas que tenham CNPJ.    

2 - COMPROVAÇÃO DE RENDA DO GRUPO FAMILIAR    

• Carteira Profissional de todos os membros maiores de 18 anos, inclusive se 
funcionário público, militar, aposentado ou pensionista (cópia das páginas da foto, 
identificação, página do último contrato de trabalho e folha subsequente em branco).    

• Trabalhador(a) formal assalariado(a) apresentar os 03 (três) últimos 
contracheques, se declarar Imposto de Renda anexar declaração completa mais 
recibo de entrega à Receita Federal;   
• 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 declaração;    
• Trabalhador autônomo ou profissional liberal apresentar declaração de IRPF 
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal. Se não declarar IRPF 
preencher declaração do (MODELO 2);    

• Trabalhador informal, apresentar declaração de renda informal conforme 

modelo  (MODELO 3);    

• Estagiário/ Jovem Aprendiz: cópia do contrato ou declaração de empresa;    

• Microempreendedor apresentar cópia do contrato social da empresa e/ou uma 
declaração dos rendimentos mensais e/ou pagamento do e-social/MEI; se declarar 
Imposto de Renda anexar declaração e recibo de entrega à Receita Federal;    
• Apresentar comprovantes de recebimento do bolsa família, bolsa escola, 
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 4), aluguel, ajuda de familiares).    

• Se desempregado(a) apresentar declaração de desemprego conforme modelo 
(MODELO 5) mais carteira profissional (cópia das páginas da foto, identificação, 
última baixa e folha subsequente em branco).    
Observação: Se desempregado(a) há menos de 12 (doze) meses será necessário 

apresentar cópia do termo de rescisão de contrato, FGTS e Seguro Desemprego.    



 
 

3 - COMPROVAÇÃO DE DESPESA ATUAL DO GRUPO FAMILIAR    

• Recibo do pagamento do aluguel ou contrato de aluguel, recibo de financiamento 

habitacional ou contrato com valor e número de parcelas a serem pagas, imóvel 

cedido ou emprestado, apresentar declaração com os dados do proprietário do imóvel 

cedido (MODELO 7), contas de água e/ou condomínio, energia elétrica, telefone fixo, 

internet, tv por assinatura, pagamento de plano de saúde, pagamento de 

mensalidades escolares dos membros do grupo familiar, se houver. Se estudar em 

escola pública ou for beneficiário de programas como FIES, Prouni, etc, apresentar 

documento comprobatório, pagamento de financiamento de carro ou moto + cópia do 

documento do veículo, se quitado só cópia do documento.   

4 - DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA/DEFICIÊNCIA    

• Se o(a) candidato(a) ou outro membro do grupo familiar tiver alguma deficiência 
comprovar através de laudo médico atestando a espécie/grau/ nível de deficiência, 
nos termos do art. 4º do decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa 
referência ao Código correspondente a Classificação Internacional de Doença – CID;  
 • Atestado médico com a descrição da doença e com expressa referência ao Código 
correspondente a Classificação Internacional de Doença – CID;    
   

OBSERVAÇÕES:  

- Se possuir carro ou moto, anexar a documentação. 

-Havendo necessidade no período de análise e/ou posteriormente, o serviço social       

pode solicitar outros documentos adicionais, além dos já citados. 

- Pode ocorrer Visita domiciliar durante o processo de análise, bem como posterior ao 

mesmo no caso de ser aprovado. 

 


