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Educação Infantil – Ensino Fundamental – Ensino Médio 

Edital 2020 – ANO LETIVO 2021 

DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

1. No processo, os documentos reunidos serão utilizados para comprovar as 

informações necessárias à obtenção de um índice de Carência Socioeconômica  

 

Apresentar os seguintes documentos com cópia legível: 

 

1.1 Preencher Formulários da Ficha socioeconômica fornecida pela Instituição 

1.2 Comprovante de renda de todos os membros do grupo familiar (últimos três 

meses) 

1.3 Declaração de Autônomo ou Desempregado, quando for o caso, de todos os 

membros do grupo familiar maiores de idade  

1.4  Carteira de Trabalho de todos os membros do grupo familiar, (folha de foto, do 

verso onde tem todos os dados pessoais, do ultimo contrato de trabalho e da 

ultima atualização salarial e a próxima em branco) 

ATENÇÃO: Caso tenha perdido e/ou não possua Carteira de Trabalho de 

Previdência Social (CTPS), deverá ser preenchido uma declaração com justificativa 

e assinatura. 

1.5 Carteira de Identidade e CPF de todos os membros do grupo familiar 

1.6 Cópia do contrato de locação, Comprovante de pagamento de aluguel ou 

prestação da casa própria  

1.7 Cópia de financiamento ou propriedade do veiculo 

1.8 Conta de agua, luz ou telefone (ultimo mês) 

1.9 Declaração de Imposto de Renda acompanhada de recibo de entrega de todos 

os membros do grupo familiar (site da receita federal) 

1.10 Comprovante de cadastramento no CRAS (Centro de Referencia de 

Assistência Social) CadUnico  

1.11 Boletim Escolar atual (2020), obrigatório para todos, mesmo sendo aluno 

de nossa Instituição 

1.12 Comprovante de Pensão Alimentícia, cópia do extrato bancário ou 

declaração de Pensão Alimentícia por Decisão Judicial (Termo) ou declaração 

de recebimento de Pensão Alimentícia conforme modelo disponibilizado pela 

Instituição.  

1.13 Cópia de comprovante de benefício do aposentado, ou pensionista, ou 

cópia do extrato bancário onde conste o crédito do benefício.  

1.14 Cópia de laudo e/ou atestados médicos, que comprovem doença grave 

no grupo familiar (se for o caso) 

1.15 Cópia de Certidão de óbito do pai ou da mãe do aluno, caso seja órfão 
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1.16 A qualquer momento, poderá ser solicitada a documentação 

complementar e original  

COMPROVANTES DE RENDA 

 A renda será comprovada pelos documentos relacionados a seguir, conforme se 

enquadre o candidato, o responsável financeiro e os demais membros que compõem o 

grupo familiar:  

a) EMPREGO REGULAR (rendimento formal): contracheque atualizado 

b) DESEMPREGADO: Declaração de desemprego (em formulário próprio 

fornecido pela escola, bem como cópia das páginas de carteira de trabalho que 

contenham os seguintes dados: foto, dados pessoais e ultimo registro do 

empregador com a pagina seguinte em branco) 

c) APOSENTADO OU PENSIONISTA: Extrato de aposentadoria ou pensão com 

valor bruto (fornecido pelo órgão pagador) 

d) ESTAGIÁRIO: Cópia de contrato ou documento comprobatório 

e) AUTÔNOMO, PROFISSIONAL LIBERAL, PRESTADOR DE SERVIÇOS OU 

TRABALHADOR INFORMAL: Declaração de autônomo, especificando a 

atividade desenvolvida e remuneração bruta mensal 

f) PRODUTOR RURAL: Declaração de rendimento assinada por contador inscrito 

no CRC, constando atividades e remuneração bruta mensal, obtida pela divisão 

de renda liquida anual por 12 (doze)  

g) SOCIOS OU DONO DE EMPRESA: Declaração assinada por contador inscrito 

na CRC, constando remuneração bruta e retirada de lucros mensais bem como 

cópia do contrato social 

h) SEPARADOS OU DIVORCIADOS: Comprovante de recebimento de pensão 

alimentícia ou declaração de próprio punho de que não a recebe 

i) OUTRAS RENDAS: Comprovante de recebimento (bolsa família, Benefício de 

Prestação Continuada de Assistência Social, aluguel, rendimentos, etc.) 

RENDA FAMILIAR BRUTA: Entende-se como somatório dos valores brutos dos 

salários, proventos, pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios de assistência 

social, outros rendimentos do trabalho não assalariado, benefícios trabalhistas (Vale-

refeição/alimentação, planos de saúde, seguro de vida, salário-educação, auxílio-

creche, cesta básica e outros), auxílios de terceiros, rendimentos auferidos do 

patrimônio, de todos os membros do grupo familiar, incluindo o candidato  

GRUPO FAMILIAR: Entende-se como grupo familiar, além do próprio candidato, o 

conjunto de pessoas residindo na moradia, que usufruam da renda bruta mensal familiar 

e que sejam relacionadas ao candidato pelos seguintes graus de parentesco: pai, 

padrasto, mãe, cônjuge, companheiro, filho, enteado, irmão, avô, tio, quem estiver, 

formalmente sob a guarda e responsabilidade do(a) chefe do grupo familiar, e outros.  


