CÓPIAS DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
1.

Documentos do aluno:
* Documento de Identidade - RG;
* Cadastro de Pessoa Física – CPF;

2.

Comprovante de residência:
*Conta de luz, água ou telefone;
*Em caso de moradia alugada, apresentar cópia do contrato de locação ou do
recibo de pagamento do último mês, se financiada a última prestação paga;

3.

Contrato de transporte:
*Contrato de transporte escolar (ASSINADO);

4.

Documentos da instituição de ensino:
*Comprovante de matrícula ou contrato da instituição de ensino contendo: o
nome do aluno, o curso, o período em que freqüenta, dias da semana em que
ocorre o curso e a localização;

5.

Documentos do grupo familiar:
*Documento de identidade dos componentes do grupo familiar (se menor de 18
anos, pode ser apresentada certidão de nascimento);
*Atestado de Óbito em caso de aluno com pais falecidos;
*Declaração de Imposto de Renda de todos os componentes do grupo familiar
do exercício anterior;
*Extrato de recebimento de Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovem e
outros, se for o caso;
*Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS contendo à página com
foto, qualificação civil, o último contrato de trabalho e a página seguinte em
branco de todos os membros do grupo familiar maiores de 16 anos;
*Comprovante de recebimento de pensão alimentícia;

6.

Comprovantes de renda familiar:
*Com registro na CTPS apresentar cópia do holerite de pagamento referente
ao último mês;
*Sem registro na CTPS ou trabalhadores autônomos, guias de recolhimento de
ISS dos últimos três meses, compatíveis com a renda declarada, ou a
Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE, dos
últimos três meses, feita por contador inscrito no Conselho Regional de
Contabilidade – CRC;
*Aposentado, pensionista ou beneficiário do INSS, extrato de pagamento do
benefício referente ao último mês, Carteira de Trabalho e Previdência Social
contendo a página com a foto, a qualificação civil, o último contrato de trabalho
e a página seguinte em branco;
*Proprietário de empresa, comprovante do pró-labore e contrato social;
*Produtor Rural, declaração de rendimentos do próprio produtor ou sindicato
dos trabalhadores rurais, constando a principal atividade e a remuneração
média mensal.
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