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ANEXO II

Documentos Necessários

 Uma foto 3x4 (para quem ainda não tem cadastro no Serviço Social)
 Carteira de Identidade e/ou Certidão de Nascimento do interessado
 CPF
 Comprovante de Residência (em casas alugadas, contrato de locação)
 Comprovante  de  despesas  (todas  as  despesas  da  família  –  alimentação,  água,  energia,  telefone

convencional e celular, mensalidade escolar, empréstimos, prestação de casa própria, dentre outras)
 Certidão de casamento do candidato ou responsável; certidão de óbito de pais falecidos; certidão de

nascimento de irmão (s) dependente (s) ou de filho (s) do aluno, tutela, etc. Em caso de separação ou
divórcio do aluno ou responsável, apresentar certidão de casamento com averbação e/ou protocolo de
ação judicial.

 Caso o estudante participe de programas de transferência de renda (Ex: Bolsa família) deverá apresentar
relatório sintético do CadÚnico, ficha espelho do cadastro único e/ou declaração do Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS) que comprove participação nos programas.

 Comprovante de rendimento relativo ao último mês, de todas as pessoas que compõem o grupo familiar e
que residam no mesmo endereço. Deverá apresentar carteiras de trabalho dos maiores de 18 anos em
qualquer situação, dentre as relacionadas abaixo:

1. Assalariado – contracheque ou demonstrativo salarial;
2. Trabalhador Informal, Eventual, Biscateiro - declaração de próprio punho, assinada, contendo

as seguintes informações:  atividade desenvolvida,  endereço, telefone,  quanto tempo exerce a
atividade e renda mensal, com a assinatura de duas testemunhas com número de documento

3. Aposentado e Pensionista –  documento fornecido pelo  INSS ou outras  fontes,  referentes  à
aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúlio, auxílio-reclusão e previdência privada. Na falta
deste, extrato bancário identificado, com o valor do crédito do benefício;

4. Agricultor, Proprietário Rural, Sitiante – comprovante de rendimento de trabalho cooperativo
ou  declaração  do  sindicato,  associação  ou  similar  especificando  a  renda,  ou  declaração  do
imposto de renda relativa ao ano anterior com a cédula correspondente;

5. Desempregado – carteira de trabalho ou comprovante de seguro desemprego especificando o
valor e o período. Rescisão do último contrato de trabalho;

6. Profissional Liberal ou Autônomo – inscrição/registro no órgão competente e declaração de
próprio punho especificando a atividade que exerce e a renda mensal, com a assinatura de duas
testemunhas com número de documento;

7. Vive  de  Renda –  declaração  especificando  a  renda  mensal  e  a  origem  dessa  renda,  com
assinatura de testemunhas, com RG e endereço;

8. Comerciante ou Microempresário – contrato de sociedade ou de firma, declaração do imposto 
de renda do ano anterior de pessoa jurídica ou espólio. Comprovante de propriedade de veículo 
utilizado para táxi, frete, dentre outros.


