
ANEXO I 

DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE REQUERENTE 

 Comprovante de inscrição;  

 Questionário socioeconômico preenchido; 

 Original e Cópia do RG, CPF e Comprovante de Matrícula;  

 Histórico escolar do ensino fundamental (para estudantes ingressantes no ensino médio no IF); 

 Histórico escolar do ensino médio (para estudantes ingressantes no ensino superior no IF); 

 Histórico Escolar atualizado do curso (para estudantes veteranos); 

 Original e Cópia Certidão de Casamento e/ou união estável como as averbações, quando houver. 

 Comprovante de renda, nos casos dos requerentes maiores de 18 anos (CTPS, contra-cheque, declaração que exerce ou não 

atividade financeira remunerada, etc.) 

 Para estudantes indígenas e quilombolas: autodeclaração do candidato e declaração de sua respectiva comunidade sobre sua 

condição de pertencimento étnico, assinada por pelo menos três lideranças reconhecidas. 

 COPIA DOS DADOS BANCARIOS DO ESTUDANTE  

 

DOCUMENTAÇÃO DE MORADIA 

 Original e cópia do comprovante de residência (preferencialmente a conta de energia elétrica referente ao último mês, em 

nome do estudante ou dos pais).  

 Comprovante de aluguel (recibo, declaração ou contrato de aluguel) ou de financiamento de casa própria. 

 Para estudantes indígenas e quilombolas: declaração da Fundação Nacional do Índio (Funai) de que o estudante indígena 

reside em comunidade indígena ou comprovante de residência em comunidade indígena e declaração da Fundação Cultural 

Palmares de que o estudante quilombola reside em comunidade remanescente de quilombo ou comprovante de residência em 

comunidade quilombola. 

 

DOCUMENTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR E COMPROVAÇÃO DA RENDA DE ACORDO COM CADA 

SITUAÇÃO 

 Original e cópia da Certidão de Nascimento das pessoas com idade inferior a 18 anos (ou RG se houver) dos membros do 

núcleo familiar do(a) estudante. 

 Cópia do RG de todos/todas os/as integrantes maiores de 18 anos dos membros do núcleo familiar do(a) estudante. 

 Original e cópia da Certidão de óbito dos pais/responsável ou cônjuge/companheiro/a para estudantes órfãos/ãs/viúvos/as, se 

for o caso. 

 Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS - de todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 

anos, das páginas de identificação do/da trabalhador/trabalhadora e do último contrato vigente de trabalho. (Atenção! Aqueles 

que estão desempregados devem apresentar cópia das páginas de identificação, do último contrato de trabalho e da página 

seguinte. Aqueles que não têm registro em carteira devem apresentar cópia das páginas de identificação e das duas primeiras 

páginas de contrato de trabalho (sem registro).  

 ASSALARIADO: Original e cópia do contracheque. 

 APOSENTADO/ PENSIONISTA: Original e cópia do comprovante de beneficio emitido pelo INSS OU contracheque; 

 COMERCIANTE: Declaração informando onde exerce a atividade comercial e os seus rendimentos mensais. 

 TRABALHADOR INFORMAL: Declaração informando qual a atividade, onde exerce e os rendimentos financeiros 

mensais. 

 TRABALHADOR AUTÔNOMO: Declaração informando qual atividade exerce, onde exerce e os rendimentos financeiros 

mensais; 

ATENÇÃO: O MODELO DE DECLARAÇÕES CONFORME CADA SITUAÇÃO ACIMA CITADAS ENCONTRA-SE EM 

ANEXO A ESTE EDITAL. 

Observações: 

 Recebimentos de outros tipos de renda como: pensão, aluguel, ajuda de terceiros entre outros devem ser informados.  

 Apresentar original e cópia do comprovante de benefícios sociais como: BPC/ LOAS; Bolsa Família; Pro Jovem; Chapéu de 

Palha entre outros. 

 Cópia do laudo ou atestado médico do estudante ou pessoas do núcleo familiar com problemas de saúde ou limitações físicas 

caso possua. 

 Outros documentos que o(a) estudante considere importante poderão ser incluídos para comprovação de situação 

socioeconômica.  



 


