
Documentos Necessários
• Documentos Pessoais: 
a) Certidão de casamento ou declaração judicial de união estável; 
b) Certidão de separação judicial ou divórcio averbada dos pais (se a separação não for de direito e somente de fato, deve 
ser apresentada declaração dos pais do candidatos); 
c) RG e CPF de todos os membros do Grupo Familiar; 
d) Certidão de nascimento (dos membros que não possuírem carteira de identidade); 
e) Carteira de Vacinação em dia 

• Documentos atualizados de comprovação das condições de moradia: 
a) 2 últimos recibos de pagamento de aluguel e contrato de aluguel em que conste o valor contratual; 
b) 2 últimos recibos de pagamento de financiamento habitacional e contrato se houver; 
c) Boleto condominial se houver; 
d) Declaração do proprietário do imóvel cedido ou emprestado, assinado com firma reconhecida; 

• Documentos atualizados de comprovação de renda familiar: 
a) Cópia da Carteira de Trabalho, onde consta identificação (frente e verso), contrato de trabalho atual e alterações de 
salários e funções. Apresentação da Carteira de Trabalho de todos os membros do grupo familiar é obrigatória, 
inclusive para aqueles que não são empregados ou que nunca trabalharam; 
b) Se assalariado, comprovante dos três últimos holerites. Se MEI ou Autónomo o extrato bancário dos últimos 3 meses; 

ATENÇÃO !!



Documentos Necessários
c) Declaração de Imposto de Renda completa (declaração do exercício de 2019, ano calendário 2018) dos membros 
que declararem Imposto de Renda de Pessoa Física; 
d) Se aposentado ou pensionista, comprovante de recebimento de aposentadoria ou pensão; h) Se estiver recebendo 
seguro desemprego e outros benefícios governamentais (Bolsa Família, Renda Mínima, LOAS), apresentar cópia do 
comprovante de recebimento; 
i) Se trabalhador informal (bico), declaração de próprio punho contendo dados pessoais, tipo de atividade que exerce, 
endereço, telefone e renda média mensal, assinada e reconhecida firma em cartório e Extrato bancário dos três 
últimos meses; 
k) Em caso de recebimento de pensão alimentícia, anexar declaração com assinatura de quem paga, constando valor 
pago mensalmente. 

•Documentos atualizados de comprovação de despesas: 
a) 2 últimas contas de telefone celular e fixo, TV a cabo, água, luz, IPTU e outras; 
b) Comprovante de pagamento de convênio médico; 
c) Comprovante de pagamento de mensalidade escolar de todos os membros da família que estudam em escola 
particular e/ou faculdade; 
d) Comprovante de financiamento de veículo; 
e) Comprovante de pagamento de condomínio e/ou financiamento habitacional 
f) 2 últimos comprovantes de fatura de cartão de crédito; 
g) Comprovante de atividades extracurriculares do aluno e membros da família; 
h) Comprovante de pagamento de farmácia; 
i)  Comprovante de alimentação (supermercado etc); 
k) Comprovante de empréstimo; 
l) Comprovante de recibo de transporte escolar 

ATENÇÃO !!


