
 

 

CHECKLIST DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

Cópia da carteira de identidade e do CPF do candidato (quando maior 
de 18 anos) ou certidão de nascimento (quando menor de 18 anos); 

Cópia da carteira de identidade (ou certidão de nascimento) de todos os 
integrantes do grupo familiar; 

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS registrada e 
atualizada (das páginas da: foto, Qualificação Civil, último Contrato de Trabalho 
e página seguinte); 

Cópia do CPF de todos os integrantes do grupo familiar que forem 
maiores de 18 anos; 

Cópia do Termo de Guarda, Curatela ou Tutela, caso o candidato esteja 
amparado por estes instrumentos; 

Cópia da certidão de casamento ou da declaração de união estável dos 
pais; 

Cópia da averbação de separação ou de divórcio ou documento que 
comprove ação judicial em curso para estes fins, se for o caso; Candidato 
solteiro que resida com os pais, deve apresentar a cópia do documento dos 
pais, caso estejam na situação elencada no item “e”; 

Cópia da certidão de óbito do cônjuge se for o caso. Candidato que 
resida com os pais, deve apresentar a cópia da certidão de óbito do pai ou da 
mãe, se for o caso. 

Declaração da escola privada que comprove que o candidato estudou na 
condição de bolsista integral; 

Boletim escolar do aluno pretendente à bolsa; 
Cópia das contas de água, energia elétrica e telefone (fixo/celular). 

Comprovantes de Renda: 
Cópia integral da Declaração e recibo do Imposto de Renda Pessoa 

Física – IRPF, entregue a Delegacia da Receita Federal do exercício 2018, 
referente ao ano base 2017; 

Cópia da Declaração de Isento para contribuinte que foi dispensado de 
apresenta de Declaração do Imposto de Renda - IRPF; 
No caso de Assalariados: 

Cópia dos três últimos contracheques, no caso de renda fixa; 
No caso de Aposentados e/ou Pensionistas: 

Cópia dos três últimos comprovante de recebimento de aposentadoria 
ou pensão; 
No caso de Empresários, Autônomos, Profissionais Liberais e ou 
Trabalhadores Rurais: 

Cópia dos três últimos contracheques de pró-labore; 



Cópia de guias de recolhimento ao INSS dos dois últimos meses, 
compatíveis com a renda declarada; 

DECORE; 
Comprovantes de Bens e das Condições de Moradia: 

Cópia do contrato de aluguel; 
Cópia do contrato e do último comprovante/boleto de financiamento do 

imóvel; 
Se residente em imóvel quitado, apresentar cópia do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU); 
Se residente em imóvel funcional público, apresentar cópia do Termo de 

Ocupação pela instituição cedente; 
Se residente em moradia/cômodo cedido, apresentar declaração feita 

pelo proprietário do imóvel; 
Cópia da guia do Imposto Territorial Rural-ITR; 
Cópia das guias ou carnês do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA, dos veículos do grupo familiar. 
Comprovante de Despesas com Saúde e Educação: 

Atestado médico original, datado dentro do período de 6 meses; 
Cópia do receituário e notas fiscais que comprovem despesas com 

doença crônica e recibo de medicamento de alto custo; 
Cópia dos carnês ou boletos bancários dos gastos com saúde; 
Se pessoa com deficiência, apresentar laudo médico atestando a 

espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 
20 de dezembro de 1999, com referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença - CID, cópia de carnê ou boleto de 
mensalidade das Instituições de Ensino dos membros do grupo familiar. 
Caso seja necessário, apresentar algumas das Declarações abaixo 
relacionadas, que devem conter nome por extenso, número de CPF e RG, 
assinatura, data e local e serem autenticadas em cartório: 

 Declaração de que não apresenta renda mensal; 

 Declaração de Pagamento/Recebimento de Pensão Alimentícia; 

 Declaração de Trabalho Informal. 


