
 

 

ANEXO II – DOCUMENTAÇÃO VINCULADO AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 
PARA RENOVAÇÃO/CONCESSAÕ DE BOLSA DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO 2021 

 

A apresentação dos documentos relacionados abaixo é necessária para análise da 

realidade socioeconômica do candidato. 

I-Documento de identificação de todos os membros do grupo familiar indicados 

na Triagem socioeconômica 

 Cópia do CPF  

 Cópia do documento identidade (RG) 

 Certidão de nascimento dos menores de 16 anos (para quem não tem ainda RG) 

 1 Foto 3x4 candidato/aluno 

II- Comprovantes de rendimentos (Obrigatório para todos os membros da família 

que realizam uma atividade remunerada registrados em carteira ou não 

A comprovação da renda do grupo familiar, dependendo da atividade de cada membro, 

poderá ser feita por meio dos seguintes documentos: 

 Trabalhadores formais: anexar cópia dos 3  últimos comprovantes de renda; 

 Trabalhadores informais, anexar a declaração de autônomo, reconhecida em 

cartório (os responsáveis que exercem venda de produtos caseiros, produtos de 

catálogos, manicure, cabelereira, trabalhos como diaristas, etc...)   

 Anexar cópia de EXTRATO (S) BANCÁRIO (S) dos (03) três últimos meses; 

 O profissional autônomo que tiver firma aberta (com CNPJ) ou for inscrito pelo 

MEI deverão apresentar a Declaração Anual de Rendimentos. 

  Aposentados ou pensionistas- anexar cópia dos 03 últimos comprovantes; 

 Tratando-se de recebimento de ajuda de familiares, apresentar declaração 

reconhecida em cartório e assinada pelo familiar, constatando o valor mensal e o 

contato telefônico; 

 Tratando-se de recebimento de Bolsa família entre outros Programas 

Sociais, anexar cópia do último comprovante e do cartão; 

III- Carteiras Profissionais 

Apresentar cópia da carteira de trabalho de todos os membros do grupo familiar acima 

de 16 anos (empregados e desempregados). As páginas são: da foto, qualificação, último 

contrato assinado, caso a carteira nunca tenha sido assinada, cópia da primeira página 

referente ao contrato. 

IV- Comprovantes das despesas 



 

 

 Apresentar cópia atualizada dos comprovantes de despesas relatadas na Triagem 

Socioeconômica (Ex. água, telefone, plano de saúde, IPTU, recibo de 

mensalidade escolar ou faculdade, curso de línguas, reforço escolar (recibo) e 

outras despesas) 

 Em caso de imóvel alugado, anexar 03 últimos recibos de pagamento e o contrato 

de locação; 

V- Documentação complementar 

1- Em caso de pais falecidos: atestado de óbito; 

2- Em caso de tutela apresentar, cópia da decisão judicial; 

3- Nos casos de separação dos pais do candidato, apresentar cópia de separação 

ou divórcio; 

4- Pensão alimentícia apresentar cópia da decisão judicial e os 3 últimos 

comprovantes de recebimento. 

5- Se houver doença crônica no grupo familiar e caso o aluno/candidato realize 

acompanhamento médico e psicológico, anexar laudo médico comprobatório; 

6- Anexar cópia do boletim ano de 2020, caso o candidato não tenha realizado as 

últimas avalições apresentar o boletim parcial. No caso do fundamental I (1º ao 

5ºano/9), algumas escolas trabalham com relatórios;   

7- Quando se tratar de imóvel cedido, o proprietário deverá fazer declaração de 

imóvel cedido (assinar e reconhecer); 

8- Quem possuir veículos deverá apresentar cópia dos documentos;  

9- Carta de solicitação da bolsa de estudo (descrever detalhadamente os motivos 

pelas quais necessita da bolsa). 

 

IMPORTANTE: NÃO PASSARÃO POR ANÁLISE OS PROCESSOS INCOMPLETOS 

E FORA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS. 

Ananindeua, 30 de outubro de 2020. 

 
                      

 

                                                      Pe. Daniel Oliveira da Cunha 
 


