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PROCESSO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DA  
EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO - ANO LETIVO – 2018 

 
OBJETIVO: 
O Programa de concessão de bolsa de estudos tem por objetivo oferecer educação de qualidade a jovens, adultos e 

idosos, cuja situação socioeconômica familiar não permite arcar com o custo da sua formação escolar, na Educação 

de Jovens e Adultos. 
 

CRITÉRIOS: 

 Avaliação socioeconômica. 

 Renda per capita familiar de até 1 salário mínimo e meio. 

 Jovens a partir de 15 anos completos para o ensino fundamental (1º e 2º ciclo). 

 Jovens a partir de 18 anos completos para o ensino médio (3º ciclo). 
 

COMO PROCEDER: 
1. Para a concessão da bolsa de estudos no ano de 2018, o aluno deverá apresentar, de acordo com a sua 

realidade familiar, as cópias dos documentos abaixo relacionados juntamente com os originais.  

2. Caso seja necessário a assistente social poderá solicitar outros documentos aqui não listados.  

3. Não serão recebidos pedidos de bolsa de estudos com documentação incompleta. 

 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 
1- Documento de identificação do aluno e dos demais membros do grupo familiar (apresentar somente um dos 

documentos abaixo relacionados): 

 Carteira de identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da Federação. 

 Carteira Nacional de Habilitação. 

 Certidão de Nascimento (caso de menores que não possuem documento de identificação). 
 

2- CPF do aluno e do seu responsável quando for o caso.  
 

3- Comprovante de rendimentos dos integrantes de grupo familiar: 

 Último contracheque de todos trabalhadores que residem no domicílio do estudante. 

 Três últimos contracheques, quando houver pagamento de comissões e/ou hora extra. 

 Provento proveniente de aluguel (contrato e recibo). 

 Se estagiário ou monitor apresentar contrato de estágio e comprovante de recebimento de bolsa-auxílio do 
último mês. 

 Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento 
de pensão alimentícia. 

 Recibo, depósito e/ ou comprovante do pagamento da pensão alimentícia. 

 Comprovação do benefício da aposentadoria, auxílio doença, pensão por óbito retirado nas agências da 
Previdência Social.  

 Negativa de Recebimento de Benefício (Retirar esse documento nas Agências da Previdência Social de todos os 
membros do grupo familiar maiores de 18 anos). 

 Última declaração de imposto de renda, contendo a declaração completa de todos os bens, acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal de todos os membros da família.  

 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ. 

 Comprovante de benefícios recebido do Governo Federal (BOLSA FAMÍLIA, BPC E OUTROS). 

 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda 
declarada. 

 RPA – Recibo de Pagamento Autônomo. 

 Declaração de pró-labore ou Decore. 

 Declaração de próprio punho com firma reconhecida em cartório, especificando rendimento mensal recebido 
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em caso de trabalhador autônomo ou informal (para estes casos anexar cópia da carteira de trabalho).   
 

 Extrato bancário dos três últimos meses para os casos de trabalhadores autônomos e informais. 

 Em caso de trabalhador(a) doméstico apresentar: CTPS – Carteira de Trabalho atualizada e recibo de 
pagamento. 

 CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais (extrato detalhado - retirar esse documento nas Agências da 
Previdência Social de todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos). Esse documento mostra 
informações sobre os vínculos empregatícios do trabalhador. 

 Relação de vínculos do trabalhador emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego/ CAGED – Coordenação 
Geral de Estatística do Trabalho. 

 Se Auxílio de Terceiro: declaração, com firma reconhecida, de quem dá o auxílio, especificando as condições e 
o valor, extratos bancários referentes aos três (3) meses anteriores à data da entrega dos documentos. 

 

4- Caso o aluno resida permanentemente no local de trabalho apresentar: 

 Comprovante ou recibo de pagamento atualizado. 

 CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social (página do retrato/ frente, página da qualificação civil/ verso, 
página do último contrato de trabalho e página seguinte em branco). 

 Cópia da identidade e declaração de próprio punho do patrão atestando que o aluno reside no local de 
trabalho (anexar comprovante de endereço em nome do patrão). 
 

5- Caso o aluno resida em Instituição apresentar: 

 Declaração da Instituição informando o acolhimento e/ou atendimento realizado ao aluno. 

 Comprovante de endereço em nome da Instituição.  
 

6- CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social do aluno e de todas as pessoas que residem no mesmo 
domicílio, que estiverem desempregadas ou trabalharem sem vínculo empregatício (página do retrato/ frente, 
página da qualificação civil/ verso, página do último contrato de trabalho e página seguinte em branco). 

 

7- Em casos recentes de desemprego apresentar rescisão contratual de trabalho e comprovante do seguro 
desemprego. 

 

8- Comprovante de residência em nome do aluno. 
 

9- Certidão de casamento ou comprovação da existência de união estável no grupo familiar, por meio de pelo 
menos um dos documentos, atestado de união estável, declaração de imposto de renda em que um dos 
interessados conste como dependente, declaração de próprio punho firmada em cartório ou certidão de 
nascimento de filho havido em comum. 

 

10- Comprovante de separação ou divórcio. 
 

11- Guarda judicial. 
 

12- Em caso de problemas de saúde na família, apresentar comprovantes (atestados, laudos, receitas médicas, 
recibos de compra de medicamentos de uso contínuo). 

 

13-  Comprovantes de despesas mensais fixas. 

 IPTU. 

 Água. 

 Energia. 

 Gás. 

 Condomínio. 

 Telefone. 

 Aluguel (contrato e recibo). 

 Financiamento Imobiliário. 

 Em caso de moradia cedida apresentar declaração reconhecida em cartório do proprietário do imóvel 
especificando a situação de empréstimo da moradia, anexar junto à declaração cópia simples da identidade ou 
CPF do proprietário.    

 Plano de saúde.  
 

“Tratem a todos(as) com igual afeto, sem preferências, a não ser por         
 aqueles(as) que forem mais necessitados(as).” (Santa Cândida) 

 
 

 


