PROCESSO SELETIVO NOSSA BOLSA
CANDIDATO(A):______________________________________________________ DOCUMENTO PENDENTE

CURSO:_____________________________________ TELEFONE:____________________/__________________
DATA: ____/_____/_____ E-MAIL:_________________________________________________________________

DOCUMENTOS DO GRUPO FAMILIAR:
Documentos abaixo (cópias simples) formato A4 devem ser colocados na ordem e apresentados com os originais:
Membros do grupo familiar menores de 14 (quatorze) anos somente será necessária à apresentação da Certidão de Nascimento.

DOCUMENTOS

Cônjuge/
Pai/
Companheiro(a) Padrasto

Irmão(a)/
Mãe/
Filho(a)
Madrasta solteiro(a)
Menor ( )

Irmão(a)/
Filho(a)
solteiro(a)
Menor ( )

Irmão(a)/
Avó*
Avô*
Outros
Filho(a)
(maior de (maior de
solteiro(a)
65 anos) 65 anos) ________
Menor ( )

1- Identificação
2- Comprovação
Estado Civil
3- CTPS
4- Comprovante de
Rendimento
5- Declaração de IR ou
Comprovante NADA
CONSTA da Receita
Federal
6- Comprovante de
Residência

DOCUMENTOS:
1-

Identificação: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação; Identidade Militar; Registro Nacional de Estrangeiros (RNE);
Passaporte: emitido no Brasil; Carteira do Trabalho e Previdência Social.

2-

Comprovação Estado Civil: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento, Certidão de Óbito; caso não seja separado
judicialmente, deverá apresentar declaração datada, assinada e reconhecida firma em cartório, relatando a situação familiar atual;
Contrato de União Estável.

3-

CTPS: Páginas identificação e qualificação civil; contrato de trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho
assinado com renda atualizada. Os maiores de 14 anos que não possuem CTPS deverão apresentar protocolo constando pedido
de emissão do documento.

4-

Comprovantes de Rendimentos:
Assalariado: Assalariado: Três últimos contracheques (Nov/2019, Dez/2019 e Jan/2020) ou seis últimos caso renda variável (comissão
ou hora extra
Autônomos ou Profissional liberal: Declaração de Rendimentos dos três últimos meses, Guias de recolhimento ao INSS (JANEIRO
2020) e Extrato bancário dos três últimos meses.
Aposentado ou Pensionista: Comprovante de recebimento dos últimos três meses (Nov/2019, Dez/2019 e Jan/2020).
Trabalhador Rural: Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses e próxima página em branco ou declaração do Sindicato Rural e
extrato bancário dos últimos três meses.
Sem Renda: Declaração de ausência de vínculo empregatício e renda.

5-

Declaração de IRPF/IRPJ ou Nada consta Receita Federal: cópia completa da declaração anual do Imposto de Renda do exercício
2019, ano base 2018, acompanhado do recibo de entrega, SE NÃO DECLARAR, emitir nada consta retirado do site Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp

6-

Comprovante de Residência: Deve estar em nome do candidato ou membro do grupo familiar (nov/2019). Contas de água, gás, energia
elétrica, telefone, boleto bancário, fatura de cartão de credito, Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel
reconhecida + comprovante em nome do proprietário do imóvel. * Apresentar comprovante de residência com mesmo endereço do candidato.

CONFERIDO POR: ____________________________________ ASSINATURA:_________________________________

