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COLÉGIO DA COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS 
Rua São Francisco Xavier, 11 – Tijuca – Rio de Janeiro – 20550-010 
Telefone/fax: (21) 2569 2035 – CNPJ 92.880.962/002-81 
Reconhecimento – Res.: nº 217/80 SEEC D.O. 06/03/1980 – Parecer 749/79 CEE/RJ 

EDITAL 01/2020 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA O 
PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2021 

Edital do processo seletivo para concessão de Bolsas de Estudo com recursos decorrentes 
da condição de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas, conforme Legislação 
Federal, Lei nº 12.101-2009; Lei nº 12.868-2013, Decreto nº 8.242-2014, Portaria Normativa 
do Ministério da Educação – MEC nº 15-2017 e demais disposições legais e critérios 
institucionais. 

 
A Direção do Colégio Santa Teresa de Jesus – Rio de Janeiro – CNPJ 

92.880.962/0002-81, obra mantida pela Associação de Ensino e Assistência Social Santa 
Teresa de Jesus, inscrita no CNPJ 92.880.962/0001-09, no exercício das atribuições 
regimentais, em consonância com o Regimento Escolar e com a Política de concessão de 
Gratuidade Escolar, torna público o Edital do processo seletivo para Bolsas de Estudo 
Cebas. Em virtude da pandemia de Covid-19, este Edital alinhado com o Plano Nacional de 
Educação – PNE, destinará as Bolsas de Estudo, parcial e integral, somente aos estudantes 
já matriculados no Colégio, contribuindo assim com a permanência escolar. 
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RESOLVE 

I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.1º -  Em virtude da pandemia de Covid-19, o processo terá duas possibilidades de envio 
da documentação, o formulário on-line e a entrega física da documentação, de forma a 
garantir a integridade física de todos os envolvidos.  

Parágrafo Único – Os responsáveis que optarem pela participação presencial 
deverão estar atentos às orientações descritas neste Edital. 

Art.2º -  As etapas e o calendário do processo de seleção de beneficiários do Programa de 
Concessão de Bolsa de Estudo 2021 ficam assim estabelecidos: 
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ATIVIDADE DATA/PERIODO INSCRIÇÃO/SOLICITAÇÃO 
Publicação e divulgação do 
Edital do processo seletivo 
para o período de 2021 

8 de setembro de 2020 
Site do Colégio 
http://stateresa.com.br/rio-
de-janeiro 

Preenchimento da Ficha 
socioeconômica e envio da 
documentação  

8 a 24 de setembro de 2020 Art. 13 deste edital 

Análise da documentação 
30 de setembro a 30 de outubro 
de 2020 

Setor de Serviço Social 

Entrevistas e/ou visitas 
domiciliares 

7 de outubro a 4 de novembro de 
2020 

Pelas redes sociais 

Divulgação do resultado  5 de novembro de 2020 
Família entrará em contato 
com o Colégio  

Interposição de recursos 5 a 13 de novembro de 2020 E-mail  
Rematrículas e assinatura de 
contratos 

5 de novembro a 18 de 
dezembro 

On-line 

Art.3º -  A concessão de Bolsa de Estudo aos estudantes é uma prerrogativa do Colégio, 
dentro dos critérios estabelecidos, com validade para o ano letivo de 2021, de acordo com 
a legislação vigente, não se constituindo o benefício em direito adquirido, podendo ser 
alterado a qualquer tempo. 

Art.4º -  Os critérios de seleção aqui definidos são integralmente obrigatórios para a 
concessão de Bolsa de Estudo para o ano de 2021. 

Parágrafo Único. A participação e o preenchimento dos requisitos não 
representam, por si só, garantia de concessão de Bolsa de Estudo, sujeitando-se o 
candidato ao estudo socioeconômico para atender aos dispositivos legais. 

Art.5º -  A concessão de Bolsa de Estudo para 2021 não cobre, e nem incide sobre os 
débitos anteriores, cursos extraclasse e projetos necessários ao pleno desenvolvimento da 
proposta pedagógica, tais como, oficinas, cursos livres etc.  

Art.6º -  A concessão da Bolsa de Estudo para o ano de 2021 abrange o valor da anuidade 
escolar. 
 

II DA COMISSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 

Art.7º -  A concessão da Bolsa de Estudo 2021 contará com uma Comissão Organizadora 
denominada Comissão de Bolsa de Estudo, que desempenhará as atividades 
estabelecidas neste edital, sem prejuízo de suas atividades regulares. 

I -  A Direção do Colégio poderá ainda designar outros representantes de 
diferentes áreas escolares, em grupos de três ou cinco profissionais, para 
compor a Comissão de Bolsa de Estudo.  

II -  É imprescindível a participação da Diretora do Colégio e/ou das pessoas por 
ela designadas, bem como da Assistente Social, na Comissão de Bolsa. 

Art.8º -  São atribuições da Comissão de Bolsa de Estudo:  
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I -  Elaborar o material informativo sobre os procedimentos; 

II -  Zelar pelo cumprimento do cronograma de concessão de Bolsa de Estudo; 

III -  Conceder os benefícios de acordo com o número de bolsas definidos pela 
mantenedora; 

IV -  Apurar, a qualquer tempo, mesmo depois de concedida a Bolsa de Estudo, 
quaisquer indícios de irregularidades no processo, adotando as medidas cabíveis 
para a sua correção; 

V -  Preservar pela transparência e a correção do processo, evitando 
interferências de qualquer origem. 

 

III DA BOLSA DE ESTUDO 2021 

Art.9º -  A Bolsa de Estudo para o ano de 2021 é intransferível, não havendo possibilidade 
de transferência nem mesmo para outro membro do mesmo grupo familiar que frequente 
ou venha a frequentar o Colégio. 

Parágrafo Único. Em conformidade com a Lei Vigente, o Colégio apresentará 
ao MEC um documento com o quantitativo de bolsas de estudos e o nome dos 
estudantes que poderá ser divulgado em portal de transparência ou quaisquer 
plataformas de divulgação designadas pelo Ministério da Educação.  

Art.10º -  A Bolsa de Estudo destina-se ao atendimento de famílias que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social ou hipossuficiência econômica. É concedida após a 
avaliação socioeconômica, que atenda aos critérios estabelecidos neste Edital. 

I -  Bolsa de Estudo integral 100% (cem por cento) será concedida ao estudante 
cuja renda familiar mensal bruta, per capita, não exceda o valor de 01½ (um e meio) 
salário mínimo nacional, obedecidas as demais condições estabelecidas neste 
edital. 

II -  A Bolsa de Estudo parcial de 50% (cinquenta por cento) será concedida ao 
estudante cuja renda familiar mensal bruta, per capita, não exceda o valor de 03 
(três) salários mínimos nacional, obedecidas as demais condições estabelecidas 
neste edital. 

 

IV DAS CONDIÇÕES DE SELEÇÃO 

Art.11º -  Para concorrer à seleção para a Bolsa de Estudo para o ano de 2021, o candidato 
deverá atender, integralmente, às seguintes condições: 

I -  Inscrever-se no Processo Seletivo de Bolsa de Estudo, dentro dos prazos e 
critérios fixados neste Edital; 

II -  Comprovar renda familiar mensal per capita bruta, conforme o disposto no 
artigo 10º, deste Edital; 
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III -  Preencher uma ficha socioeconômica para cada um dos candidatos à Bolsa 
de Estudo;  

IV -  Estar devidamente matriculado no Colégio em 2020; 

Parágrafo Único. As famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚnico) deverão ser priorizadas, conforme Portaria 
Normativa do MEC. 

 

V DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÕES NO PROCESSO 
SELETIVO DE BOLSAS PARA O ANO DE 2021 

Art.12º -  A inscrição para o processo seletivo de bolsa só poderá ser feita se o(a) estudante 
estiver matriculado(a) no Colégio em 2020. 

Art.13º -  A inscrição será feita no processo on-line ou presencial, a saber: 

I -  O processo seletivo para Bolsa de Estudo, tanto o formulário on-line como a 
entrega da documentação física, dar-se-ão mediante do preenchimento da FICHA 
DE AVALIAÇÃO SOCIOECONOMICA, contida neste Edital na página 11. O 
documento deverá ser impresso, assinado e anexado junto aos demais documentos 
solicitados por meio do formulário on-line em formato de PDF e imagem ou por meio 
físico.  

II -  O formulário on-line poderá ser acessado através de computador, celular ou 
tablet pelo seguinte site: 

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Fvzr1in-
EEOjLuVfM0uOutWERvlHNFxHhusO8YsXs_RUQ0lUR0VZUTZGTTBMVjRER01MN
kVVV1NGWC4u   ou do QR CODE abaixo, por meio do qual a família do candidato 
deverá fazer log in com o mesmo e-mail e senha, disponibilizado pelo Colégio, que o 
estudante utiliza para assistir as aulas on-line, seguindo as orientações do tutorial 
disponibilizado junto com o edital no site do Colégio.  

 

III -  O formulário on-line para a conclusão e o envio da documentação estará 
disponível a partir das 7h do dia 8 de setembro até às 17h do dia 24 de 
setembro. Após esse prazo o formulário on-line não estará mais disponível 
para preenchimento e envio dos documentos. 

IV -  O processo físico seguirá o mesmo calendário do processo on-line. O 
responsável deverá reunir todos os documentos solicitados e colocar em um 
envelope lacrado, com o nome do estudante, sua série em 2020 e a data da 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Fvzr1in-EEOjLuVfM0uOutWERvlHNFxHhusO8YsXs_RUQ0lUR0VZUTZGTTBMVjRER01MNkVVV1NGWC4u
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entrega escritos no envelope no lado externo. Este envelope deverá ser 
entregue na recepção do Colégio, de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h. 

V -  O Colégio poderá, a qualquer tempo, exigir comprovação das informações 
prestadas, caso sejam encontradas inconsistências nas informações fornecidas. 

VI -  Durante o processo de concessão de Bolsa de Estudo 2021, o Colégio terá 
por base as informações registradas na ficha socioeconômica e dos documentos 
comprobatórios, que deverão ser anexados no formulário on-line conforme instrução 
escrita no inciso II deste artigo. 

Art.14º -  O Colégio não se responsabiliza por inscrições não concluídas devido a 
problemas particulares dos candidatos e/ou de suas famílias, ou mesmo por quaisquer 
dificuldades que possam ocorrer no ambiente virtual. 

Art.15º -  A família se responsabilizará, para fins de Direito, sob as penas da Lei (artigo 299 
do Código Penal), que as informações prestadas, são verdadeiras e, em caso de falsidade 
estará ciente das sanções legais. 

Parágrafo Único. A família deverá preencher uma ficha socioeconômica 
para cada um dos candidatos à Bolsa de Estudo, mesmo que haja dois ou 
mais candidatos pertencentes ao mesmo grupo familiar. 

VI DA DOCUMENTAÇÃO 

Art.16º -  Deverão ser anexados ao formulário tanto no processo de inscrição on-line, 
através do site descrito no inciso II do Art. 13º deste Edital, como no processo físico, os 
documentos, a seguir designados, de TODOS os integrantes do grupo familiar, sob pena 
de indeferimento do pedido:  

I -  RG e CPF de todos os membros da família, para o estudante candidato é 
imprescindível o CPF; 

II -  Caso o responsável não seja pai ou mãe, deverá apresentar Cópia do Termo 
de Guarda ou de Responsabilidade ou autodeclaração explicitando os motivos e o 
tempo em que o(a) estudante está sob sua responsabilidade; 

III -  Comprovante de separação ou divórcio dos pais ou cópia da certidão de óbito 
no caso de um deles não constar no grupo familiar do estudante por essas razões. 
Em caso de separação de fato, declaração de próprio punho informando a situação; 

IV -  Declaração de Imposto de Renda completa, acompanhada do recibo, 
referente ao último exercício fiscal, para todos os membros do grupo familiar (cópia 
simples de todas as páginas);  

V -  Em caso de isenção do imposto de Renda Pessoa Física, apresentar 
declaração de próprio punho (modelo em anexo ao edital), juntamente com o 
documento que se encontra no site da Receita Federal na página: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/
index .asp, com a seguinte frase: “Sua declaração não consta na base de 
dados da Receita Federal.” para todos do grupo familiar maiores de 18 anos.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp
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VI -  Comprovantes de renda atualizados de todos os membros do grupo familiar;  
a) Se assalariado: Cópia dos três últimos comprovantes de rendimentos 

dos membros do grupo familiar; 
b) Se desempregado: Declaração de próprio punho que comprove o não 

exercício de atividade remunerada nos últimos três meses e fotocópia 
da Carteira de Trabalho (CTPS) dos membros do grupo familiar, 
maiores de 18 anos que não estejam auferindo renda (fotocópia das 
páginas da foto, qualificação civil, último contrato e da página de 
contrato seguinte, em branco). Os desempregados, beneficiários de 
Seguro Desemprego, deverão apresentar extrato das parcelas do 
benefício.  Para os que nunca trabalharam, fotocópia da folha da foto, 
da qualificação civil e da primeira página de Contrato em branco 
acompanhada da autodeclaração de desemprego. Caso esteja 
recebendo auxílio emergencial incluir o extrato dos três últimos 
recebimentos; 

c) Se trabalhador do mercado informal, ou autônomo: apresentar 
declaração de próprio punho, informando a atividade que exerce e o 
valor total que recebeu nos últimos três meses e o valor médio de 
rendimentos anual, com data e assinatura. Se motorista/entregador de 
aplicativo (exemplo UBER, 99Pop etc.), apresentar extrato emitido via 
aplicativo no qual estiver vinculado, demonstrando a remuneração dos 
três últimos meses e a declaração de gastos/custos, caso esteja 
recebendo auxílio emergencial extrato dos três últimos recebimentos; 

d) Se estagiário: apresentar cópia do contrato ou documento 
comprobatório e comprovante de recebimentos de bolsa-auxílio do 
último mês; 

e) Se Microempreendedor Individual (MEI): apresentar declaração de 
pró-labore ou Decore, Certificado de Condição de Microempreendedor 
Individual, Declaração Anual do Simples, Relatório Mensal de renda 
Bruta (disponível no portal do microempreendedor Individual): 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/, caso esteja recebendo 
auxilio emergencial incluir o extrato dos três últimos recebimentos; 

f) Se Proprietário ou Sócio Proprietário: Contrato Social e Decore 
(original) – declaração fornecida por contador inscrito no CRC, 
constando dados pessoais, tipo de atividade que exerce, local, 
endereço e retirada mensal, dos últimos três meses. Na ausência de 
Decore, poderá ser apresentado pró-labore dos últimos três meses. 
Apresentar declaração do último exercício fiscal: Defis – Declaração 
Anual Simples Nacional para empresas enquadradas no Simples 
nacional ou SPED – ECF (Sistema Público de Escrituração Digital – 
Escrituração Contábil Fiscal), Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
2020 (ano-base 2019), relatórios: 0000 – Identificação da Entidade; 
00030 – Dados Cadastrais; K155 – Balanço; K355 – Demonstração de 
Resultado. No caso de inatividade da empresa ou baixa, apresentar a 
declaração de inatividade ou baixa expedida pela Receita Federal 
demonstrando a situação cadastral na empresa; 

g) Se Aposentado/Pensionista/Beneficiário Auxílio ou BPC do INSS: 
apresentar extrato de pagamento dos últimos três meses e declaração 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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de Beneficiário do INSS emitidos pelo site: https://meu.inss.gov.br; Se não 
receber pelo INSS: incluir cópia simples do Comprovante de Recebimento 
de Proventos da Aposentadoria ou de Pensão dos últimos três meses; 

h) Se Separado ou Divorciado: apresentar cópia simples do comprovante 
de recebimento e/ou pagamento de pensão alimentícia dos últimos 
três meses, e documento judicial que determina o pagamento de 
pensão alimentícia; 

i) Se proprietário de Imóvel Rural: caso esteja isento da DIRPF, 
apresentar DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf emitida pela 
Emater ou Declaração de Rendimentos emitida pelo Sindicato Rural ou 
Declaração comprobatória de percepção de rendimentos – Decore, 
baseada na movimentação do Bloco de Produtor Rural dos últimos 
três meses, numerada e assinada por Contador inscrito no CRC – 
Conselho Regional de Contabilidade; 

j) Se ingresso de receita por ajuda familiar/terceiros: apresentar 
declaração assinada pelo doador (indicando valor – mesmo que em 
média, periodicidade e citando o nome completo, CPF e RG de quem 
está recebendo o auxílio). 

VII -  Comprovante de renda de recebimento de aluguel ou outra renda a que tiver 
feito jus nos últimos três meses. 

VIII -  Atestado Médico que comprove a existência de doença crônica no grupo 
familiar, quando houver;  

 São consideradas doenças crônicas aquelas indicadas na Portaria 
Interministerial nº. 2.998, de 23/08/2001, dos Ministros de Estado da Previdência 
e Assistência Social e da Saúde [tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; 
neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia 
grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; 
estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da 
deficiência imunológica adquirida - Aids; contaminação por radiação, com base 
em conclusão da medicina especializada e hepatopatia grave. 

IX -  Recibo do último pagamento de aluguel ou de financiamento de imóvel; 

X -  Última conta de luz, ou na ausência desta fazer declaração informando o 
endereço (comprovante de residência); 

XI -  Último comprovante de despesas com educação tais como: aulas de línguas 
estrangeiras de esporte e de danças, cursos universitários e/ou técnicos de todos os 
membros do grupo familiar; 

XII -  Comprovante do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) para as famílias que possuem o cadastro;  

XIII -  Documentos referente a moradia e outros imóveis:  
a) Se própria, guia do IPTU; 
b) Se recebido em herança, parte do processo da partilha dos bens 

herdados; 
c) Se alugada ou financiada, recibo do último pagamento de aluguel ou de 

financiamento do Imóvel; 
d) Se cedida, declaração do proprietário cedendo o imóvel. 
e) Se possuir outros imóveis, guia do IPTU dos demais imóveis. 

https://meu.inss.gov.br
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XIV -  Carta expondo os motivos da necessidade da bolsa.  

 

VII DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Art.17º -  A Assistente Social realizará o estudo socioeconômico da família do candidato, 
tendo como referencial: 

I -  Grupo Familiar: "... a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros 
indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um 
grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de 
seus membros (inciso I, artigo 2° da Lei 10.836 de 9 de janeiro de 2004); 

II -  Renda Familiar Bruta: entende-se como o somatório dos valores brutos dos 
salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, aposentadorias, outros 
rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou 
autônomo e rendimentos auferidos do patrimônio, de todos os membros do grupo 
familiar, incluído o candidato. 

Art.18º -  O procedimento metodológico para a análise da Bolsa de Estudo será: 

I -  O Assistente Social somente analisará os processos completos, ou seja, com 
todos os documentos solicitados devidamente anexados.  

II -  Nos casos em que a profissional de Serviço Social julgar necessário1, este 
poderá: 

f) Solicitar novos documentos. 
g) Agendar entrevista com o responsável. 
h) Realizar visita domiciliar. 

III -  Após análise técnica dos documentos, a Assistente Social entregará o 
resultado da análise da ficha socioeconômica à Comissão de Bolsa de Estudo, de 
posse da avaliação socioeconômica, e a comissão poderá acrescentar os seguintes 
critérios institucionais: 

a) Proximidade da residência com a Escola; 
b) Situação de doença crônica; 
c) Situação de gastos com moradia; 
d) Situação de gastos com estudos; 
e) Sorteio.  

IV -  O deferimento ou não da Bolsa de Estudo será definido pela Comissão de 
Bolsa, segundo os critérios estabelecidos neste Edital, em reunião própria para esse 
fim; 

V -  Após a decisão dos beneficiários pela comissão, a Assistente Social elaborará 
um parecer socioeconômico, para ser anexado na documentação do(a) estudante; 

VI -  A decisão da comissão de Bolsa de Estudo deverá ser registrada em Ata de 
Concessão da Comissão de concessão de Bolsas de Estudo de 2021;  

 
1 Código Ética do Assistente Social – Art. 2° – Art. 2º – Constituem direitos do Assistente Social: 
b) livre-exercício das atividades inerentes à profissão; 
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VII -  A comunicação do resultado da Bolsa de Estudo será divulgada de acordo 
com o Art. 2º onde a família entrará em contato com o Colégio. Em caso de 
indeferimento, a família poderá solicitar que a Assistente Social faça a exposição dos 
motivos; 

VIII -  Àqueles cuja Bolsa de Estudo foi deferida, deverão comparecer à 
Tesouraria e Secretaria, no prazo estipulado nesse Edital para efetuar a rematrícula, 
assinar o contrato educacional e o Termo Aditivo de concessão de Bolsa de Estudo; 

IX -  O não comparecimento do responsável para assinatura do Contrato 
Educacional e do Termo Aditivo de concessão de Bolsa de Estudo, na data/período 
estipulado para a rematrícula, implicará no cancelamento do benefício, sendo este 
destinado a outro estudante solicitante. 

Parágrafo Único. Caso não haja candidato à Bolsa de Estudo habilitado 
durante o período de vigência deste edital, mas houver Bolsas de Estudo, 
poderá ser aberto um novo processo seletivo.   

 

VIII DAS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DA CONCESSÃO DA 
BOLSA DE ESTUDO 

Art.19º -  Além de atender, obrigatoriamente, às condições exigidas para a seleção, a 
família do candidato não poderá incorrer em nenhuma das seguintes condições: 

I -  Descumprimento dos prazos e normas estabelecidas neste Edital; 

II -  Falta de idoneidade de documento apresentado ou falsidade de informação 
prestada no processo de concessão de Bolsa de Estudo; 

III -  Inadimplência até o último dia do prazo de rematrícula deste Edital.; 

IV -  Inexistência de carência socioeconômica; 

V -  Transferência ou desistência do bolsista; 

VI -  Descumprimento do Projeto Político Pedagógico Pastoral e do Regimento 
Escolar. 

 

 

 

IX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.20º -  A Bolsa de Estudo será concedida a partir da assinatura do Termo Aditivo para o 
ano letivo de 2021. 

Art.21º -  Os benefícios complementares se ofertados pelo Colégio, deverão ser assinados 
pelos responsáveis conforme modelo padrão da Portaria nº 15/2017. 

Art.22º -  O processo de concessão de Bolsas de Estudo será realizado, sem interferências 
pessoais, ideológicas, político-partidárias ou privilégios, tendo como base, para a sua 
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análise e deferimento, o parecer técnico do profissional de serviço social, pautado na 
documentação e nas informações apresentadas pela família. 

Art.23º -  Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Bolsa de Estudo. 

Art.24º -  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2020. 

Valéria Reis 
Diretora 

Alzira da Silva Nascimento 
Presidente 
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FICHA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO DE 2021 

1. DADOS DO ESTUDANTE

Nome do Estudante: ________________________________________________________________ 

Data de Nasc.: ________________  CPF:_______________ Novo(a):      da Escola:  

Nº Matrícula(opcional): _______________ Sexo: Cor/Etnia: 

Selecionar ano pretendido para o ano letivo de 2021 

Endereço Residencial: _____________________________________________ Nº: _________ 

Compl.: ______________ Bairro:_____________________________ CEP: ___________ 

Cidade: ________________________ Estado:____________________ País:_______________ 

Com quem reside o Estudante? Outros:__________________________________ 

2. DADOS DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO

Qual o vínculo com o Estudante: 

Nome do Resp. Financ.: __________________________________________________________ 

CPF: _____________  RG: ______________   E-mail: ___________________________________ 

Tel. Celular: _____________ Tel. Resid. Fixo: _____________ Tel. Coml. Fixo:_____________ 

Naturalidade: ___________________________ Nacionalidade: ________________________ 
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Profissão: ____________________________ 

Ocupação: ____________________________     Cargo/Função: ________________________ 

Empresa: ___________________________________________ CNPJ: ___________________ 

Endereço Comercial: ____________________________________________________________ 

Renda Bruta 1: _________________ Fonte de Renda: 

Renda Bruta 2: _________________ Fonte de Renda: 

Renda Bruta 3: _________________ Fonte de Renda: 

Cadastro Único da Assistência Social: 

Número do Cadastro Único: ______________________ 

3. INFORMAÇÕES DO GRUPO FAMILIAR

Algum Familiar Frequenta estabelecimento de ensino particular superior, técnico, cursos de 
línguas, esportes, danças etc.? 

O Estudante e/ou Familiar possui doença crônica, deficiência ou transtorno? 

Se sim, quantos? ______________ 

Se sim, quem e quais transtornos? 

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TERESA DE JESUS 
COLÉGIO DA COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS 

Rua São Francisco Xavier, 11 – Tijuca – Rio de Janeiro – 20550-010 
Telefone/fax: (21) 2569 2035 – CNPJ 92.880.962/002-81 

Reconhecimento – Res.: nº 217/80 SEEC D.O 06/03/80 – Parecer 749/79 CEE/RJ

13 

4. BENS E INVESTIMENTOS

IMÓVEIS

A moradia do grupo familiar é:   Cedida por quem?_____________________ 

Casa  Apartamento   Casa/apto praia  Sítio/Chácara  Terreno 

Quantos Imóveis? ________________ 

VEÍCULOS, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 

Informe abaixo o(s) veículo(s), motocicletas, máquina(s) e/ou equipamento(s) 
agrícolas que os membros do grupo familiar possuem. 

MARCA ANO MODELO TIPO 

OUTRAS RENDAS 

Aluguéis R$: ______________________ Poupança R$: _____________________ 

Ações R$: ______________________ Pensão R$: _____________________ 

Outros R$: ______________________ Descrição Outros: _____________________ 

Outros imóveis que o grupo familiar possui: 
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5. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA FAMILIAR (INCLUIR TODO O GRUPO FAMILIAR QUE RESIDIR NA MESMA CASA, INCLUINDO O ESTUDANTE)

Nome Parentesco Idade Nome Escola 
que estuda 

Profissão Empregado Renda  
Sim Não 

Total das Rendas 

Declaro, para fins de Direito, sob as penas da Lei (artigo 299 do Código Penal) que as informações aqui prestadas, são verdadeiras e, em caso de 
falsidade estou ciente das sanções legais. 

Rio de Janeiro, ____/____/____      _________________________________________  
    Assinatura do(a) Responsável Financeiro(a)  

Para uso do Assistente Social 
Total de renda? R$..............................Nº componentes da família? .................Renda per capita? ................... 

SOLICITAÇÃO DEFERIDA:  Sim      Não     
PARA USO DO COLÉGIO e TÉCNICO SOCIAL: 

Gratuidade a partir de:  ______/________/________ 

PERCENTUAL DA GRATUIDADE CONCEDIDO:   50%            100%  

OBSERVAÇÃO: _____________________________________________________________________________________ 

   ________/________/_________              ____________________________          _____________________________ 
 Alexandra Marisa Cardoso Rodrigues Lourencini           Valéria Reis 

  CRESS nº 11312       Diretora     

Rio de Janeiro,

Bruta
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Obs: O modelo abaixo deverá ser transcrito de forma manual (de próprio punho) pelo 
responsável pela declaração, assinado e anexado aos demais documentos. 
 

AUTODECLARAÇÃO TRABALHO INFORMAL OU AUTÔNOMO 

 

 

Eu, (nome completo), portador(a) do CPF nº.... e Cédula de Identidade nº..... , residente 

nesta cidade, declaro para os devidos fins que no momento trabalho informalmente com 

...................., de onde obtive renda mensal de aproximadamente o valor R$..............e 

somando os últimos três meses, o valor é R$.......................  

Declaro ainda, que tenho conhecimento das sanções penais que estarei sujeita caso 

inverídica a declaração prestada, sobretudo a disciplinada no Art. 299 do Código Penal. 

Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas declarações 

acima sob as penas da lei, assino a presente declaração para que produza seus efeitos 

legais. 

 

Cidade, ___ de setembro de 2020. 

____________________________ 

Assinatura 
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Obs: O modelo abaixo deverá ser transcrito de forma manual (de próprio punho) pelo 
responsável pela declaração, assinado e anexado aos demais documentos. Se está 
recebendo seguro desemprego, anexar comprovante.  
 
 

AUTODECLARAÇÃO DE DESEMPREGO 

 

Eu, (nome completo), portador (a) do CPF n° ... e cédula da identidade n° ..., residente 

nesta cidade, declaro para os devidos fins que não exerci atividade remunerada e nem 

mesmo recebi auxílio governamental, nos últimos três meses, portanto não possuo 

rendimentos.  

Declaro ainda, que tenho conhecimento das sanções penais que estarei sujeito (a) caso 

inverídico (a) a declaração prestada, sobretudo a disciplina no Art. 299 do Código Penal. 

Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas declarações 

acima sob as penas da lei, assino a presente declaração para que produza seus efeitos 

legais.  

 

Cidade de.........de setembro de 2020. 

 

_____ 

Assinatura 
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Obs: O modelo abaixo deverá ser transcrito de forma manual (de próprio punho) pelo 
responsável pela declaração, assinado e anexado aos demais documentos. 
 

AUTODECLARAÇÃO DE ISENTO DO IMPOSTO DE RENDA – PESSOA FÍSICA 
 

Eu.................................., portador do CPF nº.....................e  Cédula de Identidade nº 

....................., residente nesta cidade, declaro para os devidos fins que devido meus 

rendimentos, sou isento da declaração de imposto de renda 2020, ano/calendário 2019. 

Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas 

declarações acima sob as penas da lei, assino a presente declaração para que produza 

seus efeitos legais. 

 

 

 Cidade, ......de setembro, de 2020. 
xxxxxxxxxxxx  
Assinatura  
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Obs: O modelo abaixo deverá ser transcrito de forma manual (de próprio punho) 
pelo responsável pela declaração, assinado e anexado aos demais documentos. 

 
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 
        Eu, (nome completo), portador do documento de identidade (número), órgão 

expedidor (nome/sigla) e do CPF nº (número), (cidade  e Estado), na falta de documentos 

para comprovação de residência, DECLARO para os devidos fins, sob penas da Lei, ser 

residente e domiciliado no endereço (endereço completo, com rua, número, complemento, 

bairro, cep).  

                                Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração 

pode implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal. 

                                   Por ser verdade, dato e assino o presente documento. 

 

 

                                                             Cidade,_____de Setembro de 2020. 
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