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LISTA DE DOCUMENTAÇÃO PARA SEREM DIGITALIZADAS E ANEXADAS 
CONFORME AS PERGUNTAS DO FORMULÁRIO ONLINE: 

I -  RG e CPF de todos os membros da família, inclusive e impreterivelmente o 
CPF do requerente; 

II -  Caso o responsável não seja pai ou mãe, deverá anexar 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, de todos os membros do grupo familiar (cópia simples de 
todas as páginas);  

V -  Em caso de isenção do imposto de Renda Pessoa Física, anexar declaração 
de próprio punho (modelo em anexo ao edital) juntamente com o documento que 
se encontra no site da Receita Federal na página: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/
index.asp, no qual consta a seguinte frase: “Sua declaração não consta na base de 
dados da Receita Federal.” para todos do grupo familiar maiores de 18 anos.

VI -  Comprovantes de renda atualizados de todos os membros do grupo familiar;  
a) Se assalariado: Cópia dos três últimos comprovantes de rendimentos

assalariados 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 anexar 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 extrato
dos três últimos recebimentos;

c) Se trabalhador do mercado informal ou autônomo: anexar declaração de
próprio punho, informando a atividade que exerce, o valor total que recebeu nos
últimos três meses e o valor médio de rendimentos anual, com data e assinatura
(modelo em anexo ao edital). Se motorista/entregador de aplicativo (exemplo
Garupa, etc.), anexar 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, anexar extrato de
consulta do benefício referente a 2021, disponível no site
https://consultaauxilio.dataprev.gov.br.

d) Se Estagiário: cópia do contrato ou documento comprobatório e comprovante de
recebimento de bolsa-auxílio do último mês;

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
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e) Se Microempreendedor Individual (MEI): anexar 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 auxílio emergencial, anexar extrato de consulta do benefício 
referente a 2021, disponível no site https://consultaauxilio.dataprev.gov.br.

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. Anexar 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 2021 (ano base 2020), relatórios: 0000 – Identificação 
da Entidade; 00030 – Dados Cadastrais; K155 – Balanço; K355 – Demonstração 
de Resultado. No caso de inatividade da empresa ou baixa, anexar 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: Extrato de 
pagamento dos últimos 3 meses e declaração de Beneficiário do INSS, emitidos 
pelo site: https://meu.inss.gov.br; Se não receber pelo INSS, cópia simples do 
Comprovante de Recebimento de Proventos da Aposentadoria ou de Pensão, dos 
últimos três meses;

h) Se Separado ou Divorciado: 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, anexar 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: 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.

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei
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IX -  Última conta de luz, ou na ausência desta fazer declaração informando o 
endereço (Comprovante de residência); 

X -  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; 

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

XII -  Documentos referentes à 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. 

XIII -  Carta expondo os motivos da necessidade da bolsa.  
 
 
 


