
ANEXO I 
 
 

SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO - 2020 

 

LISTA DE DOCUMENTOS 

 

Documentos originais a serem apresentados, com as respectivas fotocópias simples, sob pena de 

indeferimento por falta de documentação:  
 

 

a) Cadastro Único com validade de 2 anos (obrigatório para quem tem) (quem não tem é obrigatório fazer 

declaração de que não tem); 

b) Boletim do aluno (obrigatório); 

c) Última Declaração de Imposto de Renda (todas as páginas, incluindo recibo - do pai e da mãe) 

(obrigatório para quem tem) (quem não tem é obrigatório fazer declaração de que não tem);  

d) RG e CPF do pai e da mãe, e de membros do grupo familiar com mais de 18 anos (obrigatório);  

e) Certidão de Nascimento de todos os membros do grupo familiar menores de 18 anos (obrigatório); 

f) Carteira de Trabalho de todos os membros do grupo familiar com mais de 18 anos – caso o requerente 

não trabalhe nem possua nenhuma outra renda, deverá trazer as cópias das seguintes páginas da CTPS: a que 

contém a foto, a qualificação civil, o último contrato dado baixa e a próxima página, que deverá estar em 

branco (obrigatório); 

g) Contracheque: caso o requerente esteja trabalhando com carteira assinada, ou seja servidor público, 

trazer os três últimos contracheques (obrigatório para quem tem) (quem não tem é obrigatório fazer declaração 

de que não tem);  

h) Comprovante de Residência atualizado: caso os pais ou responsáveis pelo postulante à bolsa não 

tenham nenhum comprovante em seu nome, trazer declaração de residência assinada pelo dono do imóvel, 

com firma reconhecida em cartório (obrigatório); 

i) Extrato do INSS dos genitores: se for aposentado, pensionista autônomo ou desempregado, o 

requerente deverá trazer o extrato do benefício, contribuição ou Nada Consta do INSS, que pode ser retirado 

pela internet com o QR CODE do órgão (obrigatório); 

j) Se algum membro do grupo familiar for empregador ou sócio-proprietário: trazer contrato social e 

comprovante de pró-labore ; (obrigatório para quem tem) (quem não tem é obrigatório fazer declaração de 

que não tem) 

k) Se algum membro do grupo familiar for estagiário: trazer cópia do contrato ou documento 

comprobatório; 

l) Comprovante de recebimento e/ou de pagamento de pensão alimentícia; (obrigatório para quem tem) 

(quem não tem é obrigatório fazer declaração de que não tem) 

m) Comprovante de benefícios socioassistenciais (bolsa família, BPC, e outros, caso houver); (obrigatório 

para quem tem) (quem não tem é obrigatório fazer declaração de que não tem) 

n) Comprovante de recebimento de aluguéis; (obrigatório para quem tem) (quem não tem é obrigatório 

fazer declaração de que não tem) 

o) Laudo médico que comprove a existência de doença crônica no grupo familiar (são consideradas 

doenças crônicas aquelas indicadas na Portaria Interministerial nº 2.998, de 23/08/2001, dos Ministros de 

Estado da Previdência e Assistência Social e da Saúde); (obrigatório para quem tem) (quem não tem é 

obrigatório fazer declaração de que não tem) 

p) Caso algum membro do grupo familiar seja bolsista, possua o FIES ou outro tipo de financiamento 

estudantil, apresentar o comprovante; (obrigatório para quem tem) (quem não tem é obrigatório fazer 

declaração de que não tem) 

q) Declaração de próprio punho:  

✔ De que não possui algum documento acima (especificar o documento); 

✔ De que não possui comprovante de rendimento e que é prestador de trabalho informal. 

 



● O Extrato Previdenciário e o Consta/Nada Consta do INSS só serão aceitos se retirados do site do 

INSS com o devido carimbo eletrônico para conferência. 

 
 

 

 

 

 

* Caso a assistente social considere necessário poderá solicitar outros documentos, agendar entrevista 

ou realizar visita domiciliar/institucional. 


