AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA
PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – ISMART 2020
Check-list de documentações – Alicerce, Bolsa Talento e Ismart Online
no site
da Receita Federal com a informação “Sua declaração não consta na base de dados da Secretaria
da
Receita
Federal
do
Brasil,
disponível
no
site

Atenção: Os documentos abaixo deverão ser entregues em cópias legíveis, conforme Edital.
A falta de qualquer documento é de responsabilidade da família do candidato (a) e poderá
resultar na reprovação no processo seletivo.

Documentos pessoais do candidato (a)
 Carteira de Identidade e CPF ou Certidão de Nascimento;
 Boletim escolar;
 Declaração de escolaridade.

Documentos pessoais de todos que morem na mesma casa
 Carteira de Identidade e CPF ou Certidão de Nascimento;
 Declaração de escolaridade de todos os estudantes;
Condições de Moradia
 Se moradia própria: cópia do IPTU ou Escritura Pública (ou o proprietário deverá apresentar

uma declaração de próprio punho referente a posse do imóvel); Se moradia alugada: contrato
de locação e os últimos 3 (três) recibos de pagamento; Se moradia financiada: contrato de
financiamento em nome de algum membro familiar (do ultimo mês, ou mês de julho) recibos
de prestações pagas; e ou; Se moradia cedida: apresentar uma declaração do proprietário do
imóvel. (modelo disponível em anexo I)

Comprovante de residência
 Último comprovante de água, luz, energia elétrica, conta de telefone ou declaração de associação
de moradores.

Comprovante de inscrição no CadÚnico
 Exclusivo para beneficiários de Programas de Transferência de Renda. Conter data da última

atualização cadastral do ano de 2020 e faixas de renda familiar total e per capita. Disponível no
CRAS de sua região ou pelo link https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/

Rendimento de todos que morem na mesma casa
 Carteira profissional (CPTS): das seguintes páginas: Foto (Número deSérie), verso da foto
(Qualificação Civil), contrato de trabalho (penúltima e última páginas com registro e a próxima
página em branco). (Obs. Apresentar de todos os membros do grupo familiar maiores de 18
anos, mesmo se estejam desempregados ou que nunca tenham trabalhado. Em caso de extravio
ou roubo da Carteira de Trabalho, será necessário apresentar o Boletim de Ocorrência (BO)
correspondente).
 Extrato de Contribuição Previdenciária CNIS - Cadastro Nacional deInformações Sociais:
Pesquisar e emitir pelo INSS o extrato CNIS para verificar contribuições previdenciárias e
vínculos empregatícios de todos maiores de 18 anos que morem na mesma casa, que possuem
ou não vínculo empregatício em carteira profissional. (OBS.: Essa pesquisa do extrato é realizada
imediatamente,
gratuita
e
encontra-se
disponível
no
site
https://meu.inss.gov.br/central/#/extrato-previdenciario)
 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2020 (ano base 2019), com
todas as folhas e recibo de entrega do candidato e todos os demais membros da família maiores
de 18 anos; No caso de Isentos de Declarar o IRPF consultar e imprimir a Declaração emitida

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/inde
x.asp


Extrato de Conta Bancária: Apresentar o extrato de rendimentos bancários (conta corrente,
poupança ou/e jurídica) dos meses de Maio, Junho e Julho de 2020, para todos os membros do
grupo familiar maiores de 18 anos.
 Pensão Alimentícia: apresentar o comprovante ou declaração do recebimento da pensão
alimentícia. (modelos disponíveis em anexo II)
 Auxílio financeiro de terceiros: apresentar declaração de ajuda financeira constando o valor
recebido. (modelo disponível em anexo III)
 Cópia da comprovação de rendimentos de todos todos que morem na mesma casa
 Se assalariado: contracheques dos 3 (três) últimos meses trabalhados (Maio, Junho e Julho)
independente se forem trabalhador da rede pública ou privada.
  Se trabalhador autônomo ou profissional liberal: Guia de recolhimento de INSS.
Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional (DASN – SIMEI) ou declaração original
(Decore Eletrônico) feita por contador inscrito no CRC, contendo dados pessoais, tipo de atividade
que exerce, local, endereço e retirada mensal
 Se MEI: Consultar MEI no site http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/jasou/servicos/emitir-certificado-cnpj-ccmei/certificado-cnpj. Declaração Anual de
Faturamento do Simples Nacional (DASN – SIMEI) ou declaração original (Decore Eletrônico) feita
por contador inscrito no CRC, contendo dados pessoais, tipo de atividade que exerce, local,
endereço e retirada mensal
 Se proprietário ou sócio de Empresa: comprovante de pró-labore; contrato com a
composição da empresa e guia de recolhimento de INSS referentes aos três últimos meses ou
extrato do benefício (www.previdencia.gov.br). Não será aceito extrato de conta bancária;
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do último ano, com todas as folhas e recibo
de entrega e Contrato Social da Empresa (com todas as alterações). No caso de Empresa Inativa,
apresentar Declaração de Inatividade.
 Se produtor rural: apresentar a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) de 2020 (ano base
2019). Essa declaração é emitida pelo pela EMATER ou Sindicato dos Trabalhadores Rurais
(assinada e carimbada pelo técnico responsável).
 Se aposentados ou pensionistas: apresentar comprovantes de recebimento de proventos
emitidos pelo INSS referentes aos meses aos 3 (três) últimos meses recebidos(Maio, Junho e
Julho) ou extrato do benefício (https://meu.inss.gov.br/).
 Se trabalhador informal: declaração de trabalho informal, como: venda de cosméticos;
faxina; cuidador de idosos; explicadores, etc. (modelo disponível em anexo IV)
 Se estagiário ou jovem aprendiz: apresentar contrato de Estágio ou de Aprendizagem ou
declaração da Instituição de Ensino. Comprovantes de recebimentos da remuneração dos 3 (três)
últimos meses recebidos (Maio, Junho e Julho).
 Se do lar ou desempregado: Carteira profissional e extrato CNIS.

Custos financeiros (dedução de renda)

 Laudo médico: Apresentar atestado de doença grave/deficiência que implique em gastos

significativos na renda familiar. Caso haja, apresentar recibos dos gastos do último mês inerentes
ao tratamento (assinado e carimbado pelo estabelecimento ou profissional de saúde).
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ANEXO I
Declaração de Moradia Cedida
Eu,

____________________________________________________________________________________________________________________,

RG nº __________________________________, órgão expedidor ___________________________, UF: _________ e do CPF nº
__________________________________, residente e domiciliado (a) no endereço __________________________________________
_____________________________________________________________________________________, CEP________________________________,
cidade de ____________________________________, declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que cedi
gratuitamente a casa situada no endereço __________________________________________________________________________
_____________________________________________________, CEP________________________________, Bairro _______________________,
cidade de ____________________________________, de minha propriedade, para residência do candidato (a)
__________________________________________________________, para que resida com sua família, pelas seguintes
razões:___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.

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 e desclassificação do processo
seletivo para bolsas de estudos, conforme regulamento

Local e data: _____________________________________, __________ de _______________________ de 202___

Assinatura do (a) Declarante proprietário: ___________________________________________________________________________

Assinatura do (a) responsável morador (a): __________________________________________________________________________
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ANEXO II
Declaração de Recebimento de Pensão Alimentícia
Eu,

____________________________________________________________________________________________________________________,

RG nº __________________________________, órgão expedidor ___________________________, UF: _________ e do CPF nº
__________________________________, residente e domiciliado (a) no endereço __________________________________________
_____________________________________________________________________________________, CEP________________________________,
cidade de ____________________________________, declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que recebo
mensalmente o valor de R$ ___________________________, referente a pensão alimentícia pagos por (nome do
pagador (a)) ___________________________________________________________________________________________________________,
RG nº _______________________________, CPF nº _______________________________, telefone nº ____________________________,
que

é

(grau

de

parentesco)

_______________________________

de

meu

filho

(a)

___________________________________________________________________________________________________________________________.

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 e desclassificação do processo
seletivo para bolsas de estudos, conforme regulamento

Local e data: _____________________________________, __________ de _______________________ de 202___

Assinatura do (a) Declarante: __________________________________________________________________________________________

Assinatura do (a) pagador (a): _________________________________________________________________________________________
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ANEXO III
Declaração de Recebimento de Pensão Auxílio Financeiros de Terceiros
Eu,

____________________________________________________________________________________________________________________,

RG nº __________________________________, órgão expedidor ___________________________, UF: _________ e do CPF nº
__________________________________, residente e domiciliado (a) no endereço __________________________________________
_____________________________________________________________________________________, CEP________________________________,
cidade de ____________________________________, declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que recebo
mensalmente o valor de R$ ___________________________, referente a auxílio financeiro pagos por (nome do
doador (a)) _____________________________________________________________________________________________________________,
RG nº _______________________________, CPF nº _______________________________, telefone nº ____________________________,
para pagamento das seguintes despesas: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.

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 e desclassificação do processo
seletivo para bolsas de estudos, conforme regulamento

Local e data: _____________________________________, __________ de _______________________ de 202___

Assinatura do (a) beneficiário: ________________________________________________________________________________________

Assinatura do (a) doador (a): _________________________________________________________________________________________
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ANEXO IV
Declaração de Trabalho Informal
Eu,

____________________________________________________________________________________________________________________,

RG nº __________________________________, órgão expedidor ___________________________, UF: _________ e do CPF nº
__________________________________, residente e domiciliado (a) no endereço __________________________________________
_____________________________________________________________________________________, CEP________________________________,
cidade de ____________________________________, declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que tive renda
média mensal, considerando os meses de maio, junho e julho, o valor de R$ ___________________________.
A

renda

declarada

refere-se

aos

meus

ganhos

obtidos

com

o

trabalho

como

___________________________________________________________________________________________________________________________.
Para confirmação de meu trabalho exercido e referências pessoais, indico ________________________________________
___________________________________________________________________________, telefone nº ____________________________, com
quem

trabalhei

e/ou

prestei

serviço

na

seguinte

atividade:

___________________________________________________________________________________________________________________________.

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 e desclassificação do processo
seletivo para bolsas de estudos, conforme regulamento

Local e data: _____________________________________, __________ de _______________________ de 202___

Assinatura do (a) declarante ou empregador:
___________________________________________________________________________________________________________________________

