ANEXO I
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA COMPROVAÇÃO DE PERFIL SOCIOECONÔMICO
Além do Formulário de Inscrição, devem ser apresentadas cópias dos documentos das pessoas que compõem o grupo familiar
do/da aluno/a, ou seja, todas que residem no mesmo domicílio, incluindo o/a aluno/a.

IDENTIFICAÇÃO

1. Carteira de Identidade
2. CPF
3. Certidão de nascimento (menores de 18 anos)
4. Conta de água, luz ou telefone fixo do último mês. No documento deve constar nome do responsável e
endereço do imóvel legível.
Documentação obrigatória para todos maiores de 18 anos
5. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) contendo: relação de todos os Números de Identificação do
Trabalhador e extrato Previdenciário com todas as relações previdenciárias e detalhamento de remunerações.
6. Carteira de Trabalho e Previdência: apresentar folha de identificação (foto), dos dados pessoais, do último
contrato de trabalho assinado e da próxima em branco. Caso não haja registros, comprovar com as 2 (duas)
primeiras páginas de contrato de trabalho em branco.
7. Declaração completa do Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) do ano/exercício (2019/2018),
acompanhada do recibo de entrega da Declaração.
Documentação comprobatória de rendimentos
Os documentos listados abaixo devem ser apresentados de acordo com a situação de emprego/renda de
todas as pessoas do grupo familiar que exerçam atividade remunerada.
Assalariados




Trabalhadores informais
Aposentado, Pensionista
(incluindo pensão
alimentícia) ou Beneficiário




RENDA

Profissional Liberal/
Empresário/ Empreendedor
com CNPJ

Microempreendedor
Individual

Desempregado

Produtor Rural/ Parceiro ou
Arrendatário
Rendimentos de Aluguéis








BENS

COMPROVANTE
DE
RESIDÊNCIA



Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ), acompanhada
do recibo de entrega exercício 2018.
Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE).
SOMENTE SERÁ ACEITA DECORE ELETRÔNICA CONFORME A
RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
(CFC) Nº 1.364 DE 25/11/2011. No documento devem constar rendimentos
referentes à retirada de pró-labore em 2018 e a distribuição dos lucros
(referente aos rendimentos tributáveis e não tributáveis) do ano de 2018.
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ), acompanhada
do recibo de entrega exercício 2018.
Declaração de rendimentos informando a atividade exercida e a renda
mensal referente aos meses de julho/agosto/setembro de 2019.
Termo de rescisão do contrato de trabalho.
Guia de Seguro Desemprego comprovando recebimento de parcelas
referentes aos meses de julho/agosto/setembro de 2019, caso tenha recebido.



Declaração emitida pela EMATER local, cooperativa ou associação rural
constando a produção e renda anual da terra, o tipo de cultura e o número de
funcionários e Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP).



Declaração de rendimentos de aluguel do último mês, caso tenha imóvel
alugado. (Anexo III - MODELO)



Declaração informando o valor recebido a título de ajuda de terceiros
informando o valor recebido referente aos meses de julho/agosto/setembro
de 2019. (Anexo IV - MODELO)



Declaração informando o valor mensal recebido a título de pensão
alimentícia. (Anexo V - MODELO)

Ajuda de terceiros
Pensão alimentícia

Cópia dos contracheques referente aos meses de julho/agosto/setembro de
2019.
Declaração de rendimentos informando a atividade exercida e a renda
mensal referente aos meses de julho/agosto/setembro de 2019 (Anexo II MODELO)
Comprovante de recebimento do último mês do benefício de órgão
previdenciário privado e/ou público, ou de regime próprio, no qual conste o
valor bruto.

Em caso de propriedade de veículo apresentar Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV
de todos os veículos.
IMÓVEL PRÓPRIO,
HERANÇA OU CEDIDO
IMÓVEL ALUGADO



Guia de Imposto Predial ou Territorial Urbano (IPTU) de 2019. Na cópia
deve constar o nome do proprietário e os dados territoriais do imóvel.




Contrato de locação do imóvel.
Recibo de pagamento de aluguel nominal do último mês.

