
Tudo que você precisa saber sobre essa etapa
do Processo Seletivo do Ismart 2023!



PARTE 1
Avaliação Socioeconômica



FASE 1

Onde enviar os documentos? 

Quem deve enviar os documentos?

Prazos de envio de documentos:

Candidatos convocados na 1ª lista, dia 24 de agosto
Envio de documentos: de 26 de agosto a 02 de setembro.

Candidatos convocados na 2ª lista, dia 19 de outubro
Envio de documentos: de 21 a 28 de outubro.

O que é?
É a primeira parte da Maratona de Etapas do Processo Seletivo. Nesta etapa
serão analisados os documentos dos candidatos e de todos os membros
familiares que moram na mesma residência. Fazemos isso com o objetivo de
verificar a chamada renda per capita familiar, ou seja, a renda bruta dividida
pelos membros familiares. O Ismart estabelece como critério que a família
pode ter até dois salários mínimos nacionais (R$ 2.424,00) de renda per
capita e que os bens e patrimônios familiares devem ser compatíveis com a
renda informada.

Como funciona?
Agora que você já sabe o objetivo da etapa e quem participa, vamos
esclarecer como ela funciona:

Envie a documentação na Plataforma do Processo Seletivo, utilizando seu
login e senha.

A família toda participa desse momento, mas, o responsável legal do
candidato é quem deve providenciar todos os documentos e preencher as
informações no sistema. O candidato pode auxiliar na organização dos
documentos, e ainda, ajudar no momento do preenchimento das
informações. 

A partir da etapa de Avaliação Socioeconômica, as convocações dos
classificados para as etapas se dividirão em duas datas distintas: 
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Cálculo somando todas as rendas da casa:

Dividindo a renda da sua casa pelo número de moradores no domicílio:

Como posso me organizar? 
Você pode acessar a lista de documentos e perguntar aos seus familiares qual
tipo de vínculo empregatício eles têm. Atenção: se você tem um irmão menor
de 4 anos, que não esteja na creche, deve enviar apenas RG ou Certidão de
nascimento. 

Como posso saber se estou no perfil
socioeconômico do Ismart?  
Se atente ao exemplo: imagine que sua mãe trabalha de carteira assinada e
recebe salário bruto de R$2.424,00. Seu padrasto trabalha como motorista de
aplicativo e recebe aproximadamente R$3.000,00 por mês. Você é estudante,
ou seja, não trabalha. Contudo, recebe pensão alimentícia de seu pai
biológico, no valor de R$363,60 mensalmente. Sua irmã, é estudante, menor
de 18 anos, sem renda.

 R$ 2.424,00 + R$ 3.000 + R$ 363,30 + R$ 0,00 = R$ 5.787,30

R$ 5.787,60 / 4 = R$ 1.446,90.
Nesse exemplo, a renda familiar per capita é de R$1.446,90
Faça esse cálculo, e caso a renda per capita da sua casa seja MENOR que R$
2.424,00 o candidato atende ao critério de renda. Exemplo:

+ + +

Renda Familiar Per Capita:
R$ 1446,82

Você
Renda: R$ 363,30 =Padrasto

Renda: R$ 3.000
Irmã

Renda: R$ 0
Mãe

Renda: R$ 2.424
Renda Total
R$ 5787,30

4 pessoas
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Apresentar folha de rosto do CADÚnico. Serão aceitos os cadastros que
atendam aos critérios: 

Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Nascimento e CPF (enviado
no momento da inscrição); 
Declaração escolar;
Para estudantes de escolas públicas - apenas declaração escolar;
Para estudantes de escolas particulares - declaração escolar + boletim
(primeiro e segundo bimestres/2022) + comprovante de pagamento de
mensalidade. Em caso de bolsistas, enviar declaração de bolsa (com
percentual descrito).

Quais documentos devo enviar
na Avaliação Socioeconômica?
 

1) Comprovante de inscrição no CADÚNICO 
Exclusivo para beneficiários de Programas Sociais cadastrados no
CADÚNICO: 

1) atualizado nos últimos 12 meses (mês de referência setembro/2022 para
quem for convocado em outubro);
2) Contenha todos os membros familiares residentes no domicílio; 
3) Apresente a renda per capita familiar, aferida pelo CRAS/CREAS. O
documento está disponível no CRAS/CREAS de referência (ou seja, onde fez
o cadastro) ou pelo site: cadunico.dataprev.gov.br

2) Documentos pessoas do/a candidato(a):
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PARA MEMBROS FAMILIARES COM ATÉ 18 ANOS: 
Declaração escolar de todos os estudantes – em todos os níveis de
ensino;
Para estudantes de escolas públicas: apenas declaração escolar; 
Para estudantes de escolas particulares: declaração escolar +
comprovante de pagamento de mensalidade;
Em caso de bolsistas, enviar declaração de bolsa (com percentual
descrito);
Caso não esteja em idade escolar, envie apenas o RG ou Certidão de
Nascimento e CPF.

Residência alugada: Boleto/Comprovante de pagamento do mês de 
 setembro/2022;
Residência financiada: Boleto/Comprovante de pagamento do mês de 
 setembro/2022 para quem for convocado em outubro;
Residência cedida: Apenas comprovante de residência; 
Comprovante de residência referente ao mês de setembro/2022 para
quem for convocado em outubro – Podem ser: Energia elétrica
(preferência) ou fornecimento de água. Caso não tenha esses
comprovantes, será aceita declaração de associação de moradores;
GASTOS FAMILIARES: será necessário informar os gastos familiares
referentes à moradia. Contudo a comprovação pode ser solicitada, caso
seja necessária. É importante separar os documentos de gastos do mês de  
setembro/2022 para quem for convocado em outubro, para que possa
preencher os valores corretos.

4) Sobre moradia e gastos familiares
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Se veículo quitado: RENAVAM; 
Se veículo financiado: boleto do mês de setembro/2022 para quem for
convocado em outubro) em nome de um dos responsáveis; 
Se veículo alugado: boleto de pagamento do mês de setembro/2022 para
quem for convocado em outubro).

Trabalhador de carteira assinada (CLT) ou Trabalhador Rural: CTPS +
CNIS + Contracheque do mês de setembro + IRPF de 2022 (caso seja
descontado em contracheque ou declare) quando não declarar, envie o
nada consta; 
Servidor público: Contracheque/Holerite do mês de setembro + IRPF de
2022 (caso seja descontado em contracheque ou declare) quando não
declarar, enviar o nada consta; 
Desempregado: CTPS + CNIS + EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA
CORRENTE E POUPANÇA DOS ÚLTIMOS 3 MESES + IRPF de 2022
(caso declare), quando não declarar, enviar o nada consta; 
Nunca exerceu atividade laboral (para maiores de 18 anos) ou pessoas
que atuem como trabalhadores não remunerados - afazeres domésticos:
CTPS + CNIS + EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE E
POUPANÇA DOS ÚLTIMOS 3 MESES + nada consta IRPF de 2022; 
Autônomo (pagamento de autonomia ao INSS) ou Profissional liberal:
CTPS + CNIS + EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE E
POUPANÇA DOS ÚLTIMOS 3 MESES + IRPF de 2022 (caso declare),
quando não declarar, enviar o nada consta; 

5) Sobre veículos: 

6) Comprovantes de renda de acordo com
vínculo empregatício:
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Trabalhador informal: CTPS + CNIS + EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA
CORRENTE E POUPANÇA DOS ÚLTIMOS 3 MESES + IRPF de 2022
(caso declare), quando não declarar, enviar o nada consta; 
Estagiário/Jovem Aprendiz: CTPS ou Contrato de Estágio ou de
Aprendizagem ou Declaração da Instituição de Ensino ou Aprendizagem +
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS; 

Microempreendedor individual (MEI): CTPS + CNIS + Comprovante e
declaração SIMEI + EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE E
POUPANÇA DOS ÚLTIMOS 3 MESES + IRPF de 2022 (caso declare)
quando não declarar, enviar o nada consta; 
Empresário individual (EI): CONTRATO SOCIAL + PROLABORE + IRPJ
de 2022 + IRPF de 2022 (caso seja descontado em contracheque ou
declare) quando não declarar, enviar o nada consta + EXTRATO
BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE E POUPANÇA DOS ÚLTIMOS 3
MESES;
Empresário EIRELI; Sociedade Limitada/LTDA; Sociedade Anônima;
Empresa de Pequeno Porte (EPP): CONTRATO SOCIAL + PROLABORE
+ IRPJ de 2022 + IRPF de 2022 (caso seja descontado em contracheque
ou declare) quando não declarar, envie o nada consta + EXTRATO
BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE OU POUPANÇA DOS ÚLTIMOS 3
MESES.

Pensão alimentícia: EXTRATO BANCÁRIO CONSTANDO O
PAGAMENTO referente ao mês de setembro/2022 para quem for
convocado em outubro; 
Ajuda/doação regular de pessoa não residente no domicílio: EXTRATO
BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE OU POUPANÇA DOS ÚLTIMOS 3
MESES;

Pessoa Jurídica:

Outras formas de renda:
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Aposentadoria INSS ou outros regimes: EXTRATO DO INSS/ OUTROS
REGIMES + IRPF de 2022 (caso declare) quando não declarar, enviar o
nada consta; 
Pensão (por morte ou outros) INSS ou outros regimes: EXTRATO DO
INSS/ OUTROS REGIMES + IRPF de 2022 (caso declare) quando não
declarar, enviar o nada consta;
BPC/LOAS: EXTRATO DO INSS (setembro/2022 para quem for
convocado em outubro); 
Seguro desemprego: COMPROVANTE EMITIDO PELA CAIXA
ECONÔMICA (EXTRATO do mês de setembro/2022 para quem for
convocado em outubro);

CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social (formato físico) –
FOLHAS: 1) folha de rosto; 2) folha da identificação/qualificação civil; 3)
página com último contrato de trabalho; 4) a página seguinte em branco;
5) folha da última alteração salarial OU Carteira de Trabalho Digital, desde
que apresente todos os dados da Carteira: https://servicos.mte.gov.br/

CNIS - Extrato de Contribuição Previdenciária CNIS 2022 (Cadastro
Nacional de Informações Sociais): Apresenta a relação de contribuições
previdenciárias e vínculos empregatícios. Acesse: meu.inss.gov.br/#/login 

Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2021 (ano
calendário 2021 – exercício 2022), com todas as folhas e recibo de
entrega para os que declaram (de acordo com as regras da Receita
Federal).  Caso não declare o IRPF, emitir a Consulta de Restituições IRPF
(2022), comprovando que a declaração não consta na Receita Federal.
Emita sua consulta clicando aqui.

Observações: 
Sobre CTPS 

Sobre CNIS 

Sobre IRPF 
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Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor/servicos-para-mei/emissao-de-comprovante-ccmei

Acessar o site: https://meu.inss.gov.br/index.html#/login 

Laudo médico: Apresentar atestado de doença grave/deficiência que
implique em gastos significativos na renda familiar. Caso haja, apresentar
recibos dos gastos do mês de Setembro inerentes ao tratamento
(assinado e carimbado pelo estabelecimento ou profissional de saúde). 

Quem mora comigo? Minha mãe, meu pai e meus irmãos. 
Que idade eles têm? Minha mãe tem 30 anos, meu pai 32 anos, João tem
2 anos e Mariana tem 19 anos. 
Quem trabalha? Meu pai - trabalha como motorista de aplicativo. Tenho
que perguntar a ele como se ele é trabalhador informal, autônomo ou
MEI, dependendo da resposta dele, verei na lista de documentos o que
precisamos enviar. Minha mãe faz artesanato. Devo perguntar a ela se é
trabalhadora informal, autônoma ou MEI. O João é um bebê, dele é
preciso apenas enviar RG ou Certidão de Nascimento. 

Sobre Comprovante de MEI 

Sobre Extrato do INSS 

7) Comprovante de gastos com
saúde/deficiência

Se necessário, poderão ser solicitados documentos complementares a
critério do Ismart para que a avaliação socioeconômica seja concluída.

 
 

Como sei que documentos correspondentes
a cada membro da família devo enviar? 
Veja este exemplo para te ajudar a organizar o pensamento:
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Agora você pensa na sua família, como ela se configura e pode começar a
pensar em organizar os documentos. 
ATENÇÃO: Você deverá declarar todas as fontes de renda de todos os
moradores da casa, por exemplo: se trabalha de carteira assinada, se faz
bico, se recebe pensão, se conta com ajuda financeira de terceiros, se
recebe aposentadoria, se recebe auxílio do governo, etc. Some todos os
valores recebidos por mês e envie ao Ismart. Se sua família é beneficiária
de Programas Sociais cadastrados no CADÚnico, nos envie a folha de
rosto.

Acessar a Plataforma do Processo Seletivo e conferir seus dados;
Indicar todos os moradores da mesma casa e seus vínculos empregatícios;
Checar os documentos necessários para cada morador da casa;
Tirar foto ou escanear os documentos;
Enviar os documento na plataforma (certifique-se de que os documentos
estão legíveis);
IMPORTANTE: todos os documentos devem ser referentes ao mês de
setembro de 2022. Clique aqui e confira playlist com alguns tutoriais que
podem te ajudar.

Da Mariana preciso da declaração escolar e de bolsa de estudos + boleto da
instituição de ensino + CTPS ou Contrato de Estágio ou de Aprendizagem ou
Declaração da Instituição de Ensino ou Aprendizagem + COMPROVANTE DE
RENDIMENTOS; Bom lembrar que RG e CPF é necessário de todos que
moram na casa. 

No dia de enviar documentos:
O que você precisa fazer:

FASE 1
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ATENÇÃO: Esta etapa é eliminatória, ou seja, se o prazo de envio não for
respeitado ou se identificarmos fraudes ou erros nas informações e
documentos enviados, o candidato será desclassificado.

Faltou um documento, e agora?
Caso falte algum documento, envie os que você já tem e providencie os
documentos que faltam. A equipe entrará em contato pelo sistema ou por e-
mail para solicitar os documentos pendentes.

Enviei os documentos, o que faço agora?
Você deverá aguardar a análise dos documentos e ficar de olho no seu e-mail.
O ISMART pode solicitar novos documentos além dos enviados. Caso seja
necessário enviar mais algum documento você deverá enviar através do
sistema em até dois dias corridos da data em que foi solicitado.
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Dúvidas frequentes:
Devo informar a renda bruta (sem descontos) ou valor líquido
(tirando INSS, imposto de renda, FGTS)?
R: Informe a renda bruta (sem descontos).

Uma pessoa da família não trabalha de carteira assinada, como
comprovar? 
R: Nesse caso, você precisa saber como ele contribui com a previdência.
Vamos lá: se ele pagar autonomia (contribuição previdenciária de 20% do
valor que recebe de renda), será considerado autônomo. Mas, ele pode ser
ainda informal (não contribui com a previdência) ou até MEI. Partindo dessa
informação, verifique quais documentos devem ser enviados.

Tenho casa própria/carro e/ou estudo em escola particular, serei
desclassificado?
R: Tudo depende da avaliação socioeconômica que será realizada. O critério
para aprovação do Ismart é a renda per capita familiar de até dois salários
mínimos (R$ 2.424,00). O Ismart conta com uma equipe de profissionais para
fazer a avaliação socioeconômica, analisando toda a documentação enviada.
Os bens e padrão de consumo da família devem ser compatíveis com essa
renda. Por isso, é importante enviar a documentação completa. 

A renda per capita passou do limite, mas foi bem pouco. Posso
continuar no processo seletivo?
R: Não. O critério do Ismart é a renda familiar por pessoa (per capita) de até
dois salários mínimos (R$ 2.424,00).
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Não tenho todos os documentos. E agora?
R: Envie todos os outros que possui. Você receberá um e-mail solicitando
documentos pendentes e terá dois dias corridos para enviar o que faltou.

O que é CNIS? 
R: A sigla CNIS significa Cadastro Nacional de Informações Sociais. É
documento do INSS onde ficam registrados todos os trabalhos, os vínculos
empregatícios e as contribuições previdenciárias recolhidas. Todos os
trabalhadores que contribuíram com INSS, seja de forma autônoma, de
carteira assinada, MEI, entre outros, têm esse registro, é um documento
muito importante para verificar as contribuições recolhidas para
aposentadoria do cidadão. 

Então, como acessar o CNIS? 
R: Através do site: meu.inss.gov.br
É preciso estar cadastrado no site gov.br. Caso não esteja cadastrado, faça o
cadastro para fazer o login e acessar ao CNIS.
Veja o tutorial: youtu.be/xx2Y_9jax94

O que é CTPS? 
R: É a famosa Carteira de Trabalho e Previdência Social. Algumas pessoas
terão a versão impressa, outras já terão a versão digital. Ela serve para
comprovar se a pessoa está ou não trabalhando, associada a demais
documentos. 
Veja o tutorial: youtu.be/c2imp1wPaeo
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WhatsApp: (21) 99195-4950
E-mail: processoseletivo@ismart.org.br

O que é CADÚnico? 
R: É o cadastro que reúne um conjunto de informações sobre as famílias
brasileiras em situação de pobreza. É feito nos centros de referência de
assistência social dos municípios. Caso sua família seja cadastrada, nos
encaminhe o seu CADÚnico. Veja o tutorial: youtu.be/UNU0KTgagL4

É necessário que seu CADÚnico siga as seguintes regras:
1) Atualizado nos últimos 12 meses (mês de referência setembro/2022 para
quem for convocado em outubro); 
2) Contenha todos os membros familiares residentes no domicílio; 
3) Apresente a renda per capita familiar. 
Acesse pelo link: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/

Se não enviar algum documento, serei desclassificado?
R: Enviar a lista de documentos completa é uma obrigação do responsável
legal do candidato. Qualquer documento faltante pode resultar em
desclassificação.

Após o envio de documentos, não recebi nenhum email
solicitando novos documentos. O que devo fazer? 
R: Aguarde e fique de olho no seu email e redes sociais do Ismart com as
informações sobre a próxima etapa: o Desafio Ismart.

Ainda ficou com alguma dúvida? Entre em contato através dos
canais de suporte do Ismart: 

FASE 1
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Boa Sorte!

Fique de olho nas nossas redes sociais!
Logo vamos disponibilizar novos guias  sobre

as etapas que virão em seguida.



Transformando talentos em
protagonistas do futuro.

/instituto-ismart

/ismart.oficial

@ismart.oficial

/ismart


