Documentação para Comprovação de Renda
Processo Seletivo Ismart 2019
Documentos do candidato
Cópia da Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento do aluno
Boletim escolar do 2º bimestre letivo
Cópia do último boleto da mensalidade escolar, caso esteja matriculado na rede particular de ensino
Comprovante de residência (em nome do responsável)
Documentos dos integrantes da família (todos os moradores da mesma casa em que o candidato reside)
Cópia do RG ou certidão de nascimento de todos os moradores
DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA
Verifique na lista abaixo o tipo de ocupação de cada pessoa que mora na casa e apresente todos os
documentos listados para cada tipo de ocupação
Auxílio Financeiro de Terceiros
Apresentar declaração de próprio punho, no qual conste o valor da ajuda recebida, com firma reconhecida do
doador (conforme modelo abaixo)
Beneficiário Social (Aposentado, Pensão, Auxílio Doença, Programa Bolsa Família, BPC, outros benefícios
sociais)
Cópia dos comprovantes dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, contendo o valor do benefício
recebido
Cópia completa da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2019
Desempregado
Cópia da Carteira de Trabalho Profissional (cópia da folha de foto e identificação e página com o último
contrato de trabalho e da página seguinte em branco)
Cópia completa da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2019
Extrato de pagamento do Seguro Desemprego em caso de recebimento do benefício no mês atual.
Cópia dos comprovantes dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses
Estagiário e/ ou Menor Aprendiz
Contrato ou Declaração do Termo de Estágio ou Menor Aprendiz contendo a remuneração recebida.
Cópia dos comprovantes dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses
Menor de Idade / Estudante
Cópia do último boleto da mensalidade escolar ou faculdade, em caso de matrícula na rede privada.
Declaração de escolaridade em caso de matrícula na rede pública de ensino
Microempreendedor Individual (MEI)
Cópia completa da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2019
Cartão de CNPJ obtido pelo Ministério da Fazenda
Extrato bancário dos últimos 3 (três) meses
No caso de empresas baixadas, apresentar Certidão de Baixa emitida pela Secretaria da Receita Federal – SRF
No caso de empresas inativas, apresentar cópia da Declaração de Inatividade enviada à SRF
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Pensão Alimentícia
Documento comprobatório de recebimento da pensão alimentícia (contracheque, extrato bancário, outros,
etc) dos últimos 3 (três) meses
Em caso de pensão alimentícia fornecida por acordo verbal, apresentar declaração assinada conste o valor da
pensão paga com firma reconhecida em cartório, conforme modelo abaixo
Pessoa do Lar
Cópia do extrato bancário dos últimos 3 (três) meses
Carteira de Trabalho atualizada (cópia da folha de foto e identificação – frente e verso – da página com o
último contrato de trabalho, da página seguinte em branco e da última alteração de salário)
Pessoa Jurídica (empresa)
Cópia completa da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 2019 – DIRPJ
Cópia completa da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2019
Decore; Pró-labore
Contrato Social da Empresa
Carnê do INSS com recolhimento dos últimos três meses
No caso de empresas baixadas, apresentar Certidão de Baixa emitida pela Secretaria da Receita Federal – SRF
No caso de empresas inativas, apresentar cópia da Declaração de Inatividade enviada à SRF
Rendimento de aluguel
Extrato bancário dos últimos 3 (três) meses
Contrato de locação do imóvel ou declaração de próprio punho, com firma reconhecida em cartório,
conforme modelo em anexo
Trabalhador Assalariado
Cópia completa da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2019
Carteira de Trabalho atualizada (cópia da folha de foto e identificação – frente e verso – da página com o
último contrato de trabalho, da página seguinte em branco e da última alteração de salário)
Cópia do comprovante de rendimento/ holerite/ contracheque salário dos últimos 3 (três) meses.
Cópia do extrato bancário dos últimos 3 (três) meses
Trabalhador Autônomo ou Profissional Liberal
(Ex. Taxista / Advogado / Psicólogo / Contador / Corretor de Imóvel)

Cópia completa da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2019
Cópia da Carteira de Trabalho Profissional (cópia da folha de foto e identificação – frente e verso – da página
com o último contrato de trabalho e da página seguinte em branco)
Extrato bancário dos últimos 3 (três) meses
Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore) original, informando a renda dos 3 (três)
últimos meses
Os taxistas deverão apresentar declaração emitidas pelo órgão regulador da sua cidade para fins de
comprovação da renda mensal dos últimos 3 (três) meses
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Trabalhador Informal (Ex. Bicos / trabalho sem carteira assinada /motorista de aplicativo)
Cópia da Carteira de Trabalho Profissional (cópia da folha de foto e identificação – frente e verso – da página
com o último contrato de trabalho e da página seguinte em branco)
Extrato bancário dos últimos 3 (três) meses
Declaração do empregador informando o rendimento mensal do trabalhador dos últimos 3 (três) meses ou
declaração do próprio trabalhado com firma reconhecida em cartório, conforme modelo abaixo
Os motoristas de aplicativos de transporte de passageiros (UBER/Cabify/99, EasyTaxi,etc) deverão apresentar a
declaração emitida pela empresa para fins de comprovação de renda mensal dos últimos 3 (três) meses
Trabalhador Rural
Cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2019
Extrato bancário dos últimos 3 (três) meses
Declaração de próprio punho do trabalhador informando o rendimento mensal dos últimos 3 (três) meses com
firma reconhecida em cartório
DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE GASTOS
Financiamento Imóvel: Cópia do último boleto
Aluguel Imóvel: Cópia do último boleto
Imóvel Próprio: Cópia de comprovante de quitação do imóvel e/ou cessão no caso de imóvel próprio ou
cedido.
Condomínio: Cópia do último boleto
Financiamento - Veículo : Cópia do último boleto e documentação contendo o ano, marca e modelo do
veículo.
Veículo (Automóvel / motocicleta) Quitado: Cópia da documentação de propriedade contendo o ano, marca e
modelo do veículo.
Energia Elétrica: Cópia da última conta de luz
Saúde (Plano de Saúde/ dentista/ medicamentos de uso contínuo ou outro tratamento): Cópia do último
boleto
Mensalidade Escolar e/ou Creche/ Faculdade: Cópia do último boleto
Cursos Extras (línguas, informática): Cópia do último boleto
Cartão de crédito: Cópia do último extrato de todos os cartões de crédito de todos dos moradores da casa.
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE TERCEIROS
Eu,___________________________________________, portador(a) do RG nº _________________, /______,
residente e domiciliado(a) na Rua (Av., praça, etc.) ___________________________________, n° __________,
bairro ___________________________________, cidade _______________________, Estado de
_________________________________, declaro sob as penas da lei que recebo
mensalmente
o
valor
para
ajuda
de
custo
de
R$
__________,
(_____________________________________________) de
_____________________________________________
(nome
completo),
portador(a)
do
RG
nº_______________________.
Declaro ainda que a afirmação acima é verdadeira e que estou ciente de que a omissão ou a
falsidade das informações prestadas implicarão na adoção das medidas judiciais cabíveis.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________ de 201_.

______________________________________
Assinatura do doador
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu,___________________________________________, portador(a) do RG nº _________________, /______,
residente e domiciliado(a) na Rua (Av., praça, etc.) ___________________________________, n° __________,
bairro ___________________________________, cidade ___________________________, Estado de
_________________________________, declaro sob as penas da lei, que recebo
mensalmente
pensão
alimentícia
no
valor
mensal
de
R$
__________,
(__________________________________________________________) do(a) meu(minha)
pai/mãe _____________________________________________.
Declaro ainda que a afirmação acima é verdadeira e que estou ciente de que a omissão ou a
falsidade das informações prestadas implicarão na adoção das medidas judiciais cabíveis.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________ de 201_.

______________________________________
Assinatura do declarante

Documentação para Comprovação de Renda
Processo Seletivo Ismart 2019
DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL

Eu,___________________________________________, (estado civil) __________________,
(profissão) __________________, inscrito(a) no CPF sob o nº ____________________,
portador(a) do RG nº _________________, SSP/______, residente e domiciliado(a) na Rua (Av.,
praça, etc.) ___________________________________, n° __________, bairro
___________________________________, cidade ___________________________, Estado de
_________________________________, declaro sob as penas da lei, que tive renda média dos
últimos três meses, no valor de R$ ______ (______________________________________). O
valor refere-se aos ganhos obtidos com meu trabalho como:
____________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Declaro ainda que a afirmação acima é verdadeira e que estou ciente de que a omissão ou a
falsidade das informações prestadas implicarão na adoção das medidas judiciais cabíveis.

Local e data: ____________________________, _____ de ______________de 201_.

_______________________________________
Assinatura do declarante ou empregador

