RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
Para fins de comprovação das informações declaradas no ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá entregar
no Programa de Concessão de Benefício (PCB) no câmpus o qual está pleiteando, em envelope de segurança
LACRADO e IDENTIFICADO disponível na instituição, o Formulário Eletrônico Socioeconômico IMPRESSO,
juntamente com as CÓPIAS LEGÍVEIS dos documentos abaixo relacionados.

CANDIDATOS QUE NÃO USUFRUEM DE BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO CADÚNICO

1.1. Formulário de Inscrição
a) Apresentar Formulário Eletrônico Socioeconômico Unificado da Bolsa Social de Estudo devidamente
preenchido sem rasuras, datado e assinada pelo candidato ou /responsável legal/financeiro.
1.2. Documentação Pessoal
a) Apresentar cópia do RG e CPF de TODOS os membros do grupo familiar maiores de 18 (dezoito) anos;
b) Apresentar cópia da Certidão de Nascimento ou RG de TODOS os membros do grupo familiar menores de
18 (dezoito) anos.
1.3. Comprovante de Estado Civil
a) Casados: caso existam integrantes casados no grupo familiar, esses deverão apresentar cópia da Certidão
de Casamento, Escritura Pública ou Declaração de União Estável;
b) Para os casos de União Estável: os conviventes deverão apresentar cópia da declaração correspondente.
Caso a união ainda não tenha sido judicialmente formalizada, os interessados deverão fazê-la,
preenchendo uma declaração específica, com assinatura das partes e reconhecimento de firma. Encontrase disponível no endereço eletrônico da Unidade de Missão, o modelo de Declaração de União Estável,
em conformidade com a legislação vigente;
c) Nos casos de divórcio: deverá ser apresentada cópia da Certidão de Casamento com a respectiva
averbação, ou cópia da decisão judicial. Caso o divórcio não tenha sido judicialmente formalizado, deverá
ser apresentada a Declaração de Separação de Corpos, com reconhecimento de firma. O modelo
encontra-se disponível no endereço eletrônico da Unidade de Missão, em conformidade com a legislação
vigente.
1.4. Comprovação de Endereço
a) Apresentar cópia dos comprovantes de residência emitidos por serviço de postagem ou internet a no
máximo 06 (seis) meses anteriores a data de término da entrega da documentação, em nome de TODOS
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os membros do grupo familiar maiores de 18 (dezoito) anos, e daqueles com 16 (dezesseis) anos
completos, emancipados na forma da lei;
b) Caso não haja a comprovação de residência nos moldes acima descritos, encontra-se disponível no
endereço eletrônico da Unidade de Missão, o modelo de Declaração de Residência, em conformidade
com a legislação vigente, a ser assinado pelo proprietário/responsável do imóvel, com firma devidamente
reconhecida;
c) Os cônjuges poderão apresentar apenas 01 (um) comprovante de residência nominal a um dos dois, desde
que legalmente casados ou em União Estável, conforme estabelecido no item Erro! Fonte de referência
não encontrada., alínea “Erro! Fonte de referência não encontrada.”.
1.5. Outros documentos necessários:
a) Nos casos de guarda não compartilhada o responsável deverá apresentar a decisão judicial de guarda ou
tutela;
b) Caso compartilhada, deverá ser apresentada a cópia da decisão judicial que comprove tal situação;
c) Caso a guarda não tenha sido judicialmente formalizada, deverá ser apresentada a Declaração de Guarda,
com reconhecimento de firma. O modelo encontra-se disponível no endereço eletrônico da Unidade de
Missão, em conformidade com a legislação vigente.
1.6. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
a) TODOS os membros do grupo familiar maiores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar cópia das
seguintes páginas da CTPS:
a. número de série (página da foto);
b. qualificação civil;
c. contratos de trabalhos (penúltima e última página com registro) e página subsequente (sem
registro), alterações salariais do último contrato de trabalho ativo, se houver;
d. Nos casos em que a CTPS nunca foi assinada, apresentar as 02 (duas) primeiras páginas em branco
relativas aos contratos de trabalho.
b) Fica dispensado da apresentação de cópia da CTPS, os integrantes do grupo familiar maiores de 65
(sessenta e cinco) anos e os aposentados por invalidez.
1.7. Pesquisa da Previdência Social
a) Apresentar cópia do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), informando todas as contribuições
previdenciárias e vínculos empregatícios de TODOS os membros do grupo familiar maiores de 18 (dezoito)
anos. As referidas certidões poderão ser obtidas pessoalmente em qualquer agência da Previdência Social
ou através do endereço eletrônico: https://meu.inss.gov.br/central/index.html;
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b) Para obtenção do referido documento, o solicitante deverá:
 estar previamente cadastrado no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP); ou
 possuir o Número de Identificação do Trabalhador (NIT) ou o Número de Identificação Social (NIS).
Caso não possua nenhum dos registros acima, o solicitante deverá acessar o endereço eletrônico
http://www.previdencia.gov.br/, ou ligar para o telefone 135 da Previdência Social, a fim de realizar o
cadastro.
1.8. Declaração de Imposto de Renda
a) Apresentar cópia de TODAS as páginas e o recibo de entrega da última Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF - Exercício 2018/Ano Calendário 2017), de TODOS os membros do grupo familiar
maiores de 18 (dezoito) anos, ou emancipados na forma da lei;
b) Os maiores de 18 (dezoito) anos não declarantes de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), deverão
acessar o endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/
mobile/restituicaoMobi.asp e imprimir a consulta, informando que não consta declaração na base de
dados do correspondente ano solicitado, a ser entregue com os demais documentos.
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