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LISTA DE DOCUMENTOS 
 
Apresentar cópia simples dos documentos relacionados abaixo (favor, não recortá-los). 
 
IMPORTANTE: As cópias dos documentos são obrigatórias; a falta de algum deles poderá acarretar no indeferimento do 
processo de bolsa de estudo. 
Por força de lei, a instituição manterá sob sua guarda toda e qualquer documentação entregue pelos alunos que 
participam do processo de Bolsa Social. Em hipótese alguma a instituição poderá realizar a devolução de qualquer 
documento entregue dos aprovados ou reprovados. 
 
1 - Documentos do(a) candidato(a) e do(s) componente(s) do grupo familiar: 
✓ RG, CPF ou CNH do(a) candidato(a) e de cada integrante do grupo familiar (se menor de idade sem RG, apresentar a 

certidão de nascimento); 
✓ A cópia da documentação de cada pessoa deve ser individualizada, ou seja, a cópia do RG e CPF na mesma folha e nada 

mais. 

2 - Estado civil dos pais: 
✓ Certidão de casamento; 
✓ Averbação da separação; 
✓ União estável - apresentar declaração regularmente firmada em cartório atestando a existência da união estável; 
✓ Pais solteiros com filhos: Declaração com firma reconhecida informando o estado civil atual; 
✓ Pai ou Mãe que não façam parte do grupo familiar: Declaração com firma reconhecida do responsável pelo grupo 

familiar informando a ausência do cônjuge do grupo familiar e cópia do comprovante de endereço atual do mesmo. 
✓ Documento que comprove ausência do pai ou da mãe no grupo familiar; 
✓ Certidão de Óbito do(s) responsável (eis) do grupo familiar se for o caso; 

3 - Comprovante das condições de moradia: 
✓ Se financiada - a última prestação paga; 
✓ Se alugado-último recibo de pagamento e contrato de locação ou declaração com firma reconhecida do locador, com 

as informações do imóvel locado e valor do aluguel; 
✓ Se própria - o último IPTU (página do valor venal do imóvel); 
✓ Se cedida – declaração de próprio punho assinada de quem cede o imóvel; 
✓ De Herança – Cópia do inventario ou declaração com firma reconhecida do herdeiro do imóvel, com as devidas 

informações;  

4 - Comprovante de endereço de cada integrante do grupo familiar maior de 18 anos. 
✓ última conta de energia elétrica; água; telefone/celular; fatura de cartão de crédito. 

5 - Comprovante de rendimentos de cada integrante do seu grupo familiar: 
✓ Carteira de trabalho (página da foto, da qualificação civil e a página do último registro do contrato de trabalho e próxima 

folha em branco); 
✓ Holerite para quem trabalha registrado (6 últimos meses); 
✓ Contrato de estágio (quando estagiário ou os 3 últimos recibos de pagamento); 
✓ Contrato Social, pró-labore e distribuição de lucros para proprietários e sócios de empresa; 
✓ Pensão alimentícia - cópia da decisão judicial e declaração informando o valor recebido mensalmente; 
✓ Extrato de pagamento de benefício (detalhamento de crédito) para aposentados e pensionistas do INSS- 

http://www.mpas.gov.br; 
✓  Declaração de próprio punho assinada e com firma reconhecida quando maior e sem atividade remunerada; 

5.1  - Autônomos e Profissionais liberais 
✓ Inscrição de autônomo na prefeitura;  
✓ Declaração de imposto de renda pessoa física e caso não possua, apresentar os 3 meses de extrato bancário; 
✓ Últimos três meses do Decore; 
✓ Extrato do INSS (CNIS); 

5.2 – Trabalhador informal 
✓ Declaração de próprio punho assinada e com firma reconhecida para trabalhos informais contendo atividade de 

trabalho e renda média mensal; 

http://www.mpas.gov.br/
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5.3 - Proprietário Individual ou Sócio Proprietário de Empresa  
✓ No caso de sócio ou proprietário da empresa: DECORE constando a retirada de lucros dos últimos três meses;  
✓ Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (completo e o recibo de entrega);  
✓ Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (completo e o recibo de entrega);  
✓ Contrato Social constando todas as alterações; 

6 - Desempregados 
✓ Em caso de desemprego ocorrido no último ano apresentar rescisão contratual, comprovante do recebimento do Fundo 

de Garantia e seguro desemprego; 
✓ Carteira de trabalho (página da foto, da qualificação civil e a página do último registro do contrato de trabalho e próxima 

folha em branco); 
✓ Declaração de próprio punho assinada e com firma reconhecida de que não exerce atividade remunerada no momento. 

7 - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 
✓  Último exercício (simplificada ou completa - incluindo recibo da entrega e todas as páginas da declaração) de todo 

grupo familiar, quando for o caso; 
✓ No caso de isenção de declaração de IRPF, apresentar certidão da situação, emitida pela Secretaria da Receita Federal. 

8 - Empresas Inativas 
✓ Apresentar Extrato Fiscal fornecido pela Receita Federal ou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica de 

Inatividade. 

9 - Laudo Médico  
✓ Laudo atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art.4º do Decreto nº 3298, de 20 de dezembro de 

1999, com a redação alterada pelo Decreto nº 5296, 2 de dezembro de 2004, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, quando for o caso; 

10 - Outros documentos que a comissão julgar necessário.  
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DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

 
 
 

 
Eu,________________________________________________________,nacionalidade______________________, estado 

civil_________________________, profissão______________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº______________________, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº_________________________, denominado 

primeiro declarante e Eu,_______________________________________________________________, 

nacionalidade______________________, estado civil_________________________, profissão______________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº______________________, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o 

nº_________________________, denominado segundo declarante, juridicamente capazes, DECLARAMOS, cientes das 

penalidades legais, que convivemos em UNIÃO ESTÁVEL desde _____/_____/_____, de natureza familiar, pública e 

duradoura com o objetivo de constituição da família nos termos dos artigos 1723 e seguintes do Código Civil. Assim sendo, 

por ser o aqui declarado a mais pura expressão da verdade, assinamos esta Declaração para que surta seus efeitos legais.  

 
 

___________________________, ________ de __________________ de 20____ 
 
 
 

 ________________________________ 
Assinatura do declarante 1 

 
 
 

SELO DE AUTENTICAÇÃO DO CARTÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do declarante 2 

 
 
 
 

SELO DE AUTENTICAÇÃO DO CARTÓRIO 
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DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCICIO DE ATIVIDADE REMUNERADA 
 
 
 

 
 
Eu,__________________________________________________________________, portador do RG nº 

_________________________________________, órgão expedidor _______________________ e do CPF 

_____________________________________ residente e domiciliado no endereço____________________________ 

_____________________________________________________________________, N.º ___________ no município de 

______________________________ declaro para os devidos fins que não exerço qualquer tipo de atividade remunerada, 

quer seja formal ou informal. Sob as penas da lei e por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

 
 
 
 

___________________________, ________ de __________________ de 20____ 
 
 
 
 

  ________________________________ 
Assinatura do declarante 

 
 
 

SELO DE AUTENTICAÇÃO DO CARTÓRIO 
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DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL 
 
 
 

 

 

Eu,__________________________________________________________________, portador do RG 

nº__________________________, órgão expedidor _______________________ e do CPF 

_____________________________________ residente e domiciliado no 

endereço_______________________________________ ______________________________N.º ________________ no 

município de ______________________________________ declaro que trabalho informalmente de 

_______________________________________________________(ESPECIFICAR A FUNÇÃO), sem vínculo empregatício, 

com renda mensal aproximada no valor de R$______________________________.  

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 15 

da Lei 12.101/09 

 

 
 

  ________________________________ 
Assinatura do declarante 

 
 
 

SELO DE AUTENTICAÇÃO DO CARTÓRIO 
 


