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       Lista de Documentos para Inscrição 

Documentos 
☐ Ficha de inscrição  

☐ Formulário de Autodeclaração de Renda 

☐ Cópia do RG do aluno ou Carteira de Identidade Nacional 

☐ Cópia do CPF do aluno 

☐ Declaração escolar original ou cópia autenticada (até 30 dias da emissão)  

☐ Cópia do RG do responsável (ou CNH) ou Carteira de Identidade Nacional 

☐ Cópia do CPF do responsável (ou CNH) 

☐ Cópia do Comprovante de residência – até 90 dias (água, luz, telefone, internet, gás, contrato de aluguel, condomínio, 

etc.) ou declaração de residência cedida.  

Comprovante de renda de todas as pessoas que habitam na mesma residência 

☐ Assalariado 

 

☐ 03 últimos holerites; 

☐ Carteira de trabalho “preferencialmente digital” ou cópia das páginas: 

qualificação civil, foto, último contrato de trabalho e da página seguinte de todos 
os integrantes do grupo familiar. 

☐ Desempregado 

 

☐ Relatório de Todos os Dados da Carteira Digital de Trabalho 
“preferencialmente” ou cópia das páginas: qualificação civil, foto, último contrato 
de trabalho e da página seguinte; 

☐ Declaração de próprio punho com firma reconhecida em cartório declarando 

há quanto está desempregado, qual foi à última função e qual o valor mensal que 
recebe. 

☐ Autônomo 

 

☐ Relatório de Todos os Dados da Carteira Digital de Trabalho 

“preferencialmente” ou cópia das páginas: qualificação civil, foto, último contrato 
de trabalho e da página seguinte; 

☐ Declaração de próprio punho (manuscrita), com firma reconhecida em 
cartório, declarando o tempo e atividade exercida. 

☐ Cópia da última declaração do Imposto de Renda ou comprovante de não 
declarante disponível no QR CODE ao lado.  

☐ Aposentado ☐ Os 03 (três) últimos extratos de pagamento de beneficio pagos pelo INSS ou 

outro Órgão da Previdência. 

☐ Pensão  ☐ Quando recebe: Cópia da decisão judicial ou comprovante de recebimento ou 
declaração de próprio punho (manuscrita), com firma reconhecida em cartório, 
declarando o valor; 

☐ Quando não recebe: Declaração de próprio punho (manuscrita), com firma 
reconhecida em cartório, declarando que não recebe.  

☐ Estagiário (a) ☐ Cópia do Contrato de Estágio ou Declaração do Concedente da Bolsa de 
Estudos, declarando  os valores pagos a titulo de bolsa e outros benefícios. 

☐ MEI  

Microempreendedor 
ividual 

☐ Declaração de Registro do MEI;  

☐ Declaração Anual de Renda do exercício anterior (SIMEI); 

☐ Declaração de próprio punho com firma reconhecida em cartório declarando 

qual a renda dos últimos três meses. 

 


