
 
 

PROCESSO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DA  
EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO - ANO LETIVO – 2019 

 

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: 

 Diagnóstico pedagógico. 

 Avaliação socioeconômica. 

 Renda per capita familiar de até 1 salário mínimo e meio (prioridade para estudantes de baixa renda). 

 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 2019, o aluno deverá apresentar, de acordo com a sua 

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

2. Não serão recebidos pedidos de bolsa de estudos com documentação incompleta. 
3. A entrega dos documentos supra referidos não afasta a necessidade de apresentação de quaisquer outros 

documentos adicionais eventualmente julgados necessários pela instituição. 
 

1- DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DO ALUNO (A) E DE TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR 

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

 CPF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda. 
 

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

 CNH - Carteira Nacional de Habilitação: apresentar se possuir.  
 

 Certidão de Nascimento para solteiros e menores de 12 anos que não possui documento de identificação. 
 

 Certidão de Casamento dos componentes do grupo familiar para aqueles que são legalmente casados.  Se separado 
ou viúvo apresentar certidão de casamento com a devida averbação. 
 

 Certidão Pública de União Estável. Caso não haja oficialização da união estável apresentar Declaração de próprio 
punho assinadas pelos conviventes. 
 

 CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais de todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos (folha 
01 dos Vínculos Empregatícios do Trabalhador e folha 02 das Remunerações do Trabalhador). Retirar na agência 
INSS ou pelo site: http://www.previdencia.gov.br, correntistas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal 
podem ter acesso por meio de consulta ao seu extrato no caixa eletrônico. 
 

 Em caso de guarda, tutela e adoção, apresentar documento oficial. 
 

 Certidão Positiva ou Negativa de Recebimento de Benefício (Retirar esse documento nas Agências do INSS de todos 
os membros do grupo familiar maiores de 18 anos). 
 

 Da pessoa com deficiência: Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do 
Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença (CID). 
 

 Comprovante de endereço em nome do aluno, quando maior de 18 anos e pelo menos um comprovante de 
endereço de cada pessoa do grupo familiar, maiores de 18 anos.  
 

 Caso o aluno resida permanentemente no local de trabalho apresentar: cópia da identidade do empregador/ 
patrão, declaração de próprio punho do empregador/ patrão atestando que o aluno reside no local de trabalho e 
comprovante de endereço em nome do empregador/ patrão. 
 

 Caso o aluno resida em Instituição de Acolhimento: declaração da instituição informando o acolhimento e/ou 
atendimento realizado ao aluno e comprovante de endereço atual em nome da instituição. 

 Comprovante do cadastro no CAD ÚNICO – Cadastro Único. 
 

http://www.previdencia.gov.br/


 

2- COMPROVANTES DE RENDIMENTO DO ALUNO (A) E DO GRUPO FAMILIAR  

 Assalariado com Renda Fixa: apresentar os três últimos contracheques. 
 

 Assalariado com comissão ou hora extra: apresentar os seis últimos contracheques. 
 

 1- Estagiário e/ou Jovem Aprendiz: apresentar contrato de estágio e comprovante de recebimento de bolsa-auxílio do 
último mês e Carteira de Trabalho: folha de identificação e observação do Contrato de Estágio. , 

 Aposentado e/ou Pensionista: apresentar extrato de pagamento de vencimentos emitido pelo INSS – Instituto 
Nacional do Seguro Social e/ou órgãos ou entidades públicas. 
 

 Empregados Domésticos: apresentar os três últimos comprovantes do E social, com Demonstrativo dos Valores 
Devidos/ Recibo de Salário e Documento de Arrecadação. 
 

 Pensão Alimentícia: apresentar o recibo, depósito e/ ou comprovante do pagamento/ou recebimento. Anexar 
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, determinando o pagamento com o valor da 
pensão alimentícia. 
 

 Trabalhador Autônomo ou informal, Profissional Liberal: apresentar RPA – Recibo de Pagamento Autônomo dos 3 
últimos meses, DECORE – Declaração Comprobatória de Rendimentos dos 3 últimos meses ou Declaração de 
próprio punho com firma reconhecida em cartório especificando a atividade de trabalho desenvolvida e 
rendimento mensal recebido. Anexar guias de recolhimento do INSS, compatíveis com a renda declarada. Extrato 
bancário dos três últimos meses para os casos de trabalhadores autônomos e informais. Caso não tenha conta 
bancaria apresentar CCS – Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional retirar no Banco Central do Brasil – 
maiores informações http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/cadsis/ccs.asp?idpai=PORTALBCB 
 

 Trabalhador Rural: apresentar comprovante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais informando a renda bruta anual 
e/ou mensal. Este documento deverá ser solicitado junto ao Sindicato de sua cidade. 
 

 Sócios e Dirigentes de Empresa: apresentar contrato social da empresa, Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica – IRPJ, Pró-labore dos 3 últimos meses, Demonstrativo de Resultados, Balanço e Balancete Contábil. Em 
caso de empresa inativa ou em baixa, apresentar declaração registrada na Junta Comercial ou Prefeitura, retirada 
no município sede da empresa. 
 

 MEI – Micro Empreendedor Individual: apresentar declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN-SIMEI), 
feita no Portal do Simples Nacional. Anexar guias de recolhimento do INSS, compatíveis com a renda declarada. 
Extrato bancário dos três últimos meses para os casos de trabalhadores autônomos e informais. Caso não tenha 
conta bancaria apresentar CCS – Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (maiores informações -  
Banco Central do Brasil ou pelo site http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/cadsis/ccs.asp?idpai=PORTALBCB) 
 

 Provento proveniente de locação ou arrendamento de bens móveis e imóveis: apresentar contrato de locação e ou 
arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três (03) últimos comprovantes de 
recebimentos. 
 

 Ajuda Financeira: Em caso de ajuda financeira identificar através de cópia dos documentos pessoais o doador e 
apresentar declaração, com firma reconhecida, especificando os motivos, condições, periodicidade e valores. 
Anexar extrato bancários referentes aos três (3) últimos meses à data da entrega dos documentos. 
 

 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF: apresentar a declaração completa acompanhada do recibo 
referente ao último exercício fiscal, para todos os membros do grupo familiar obrigados a fazê-la, conforme as 
normas da Receita Federal do Brasil. 
 

 Isentos da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF: apresentar comprovante que consta no site da 
Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.br ) 
 

 

3- COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GRUPO FAMILIAR (EM TODOS OS CASOS ABAIXO, 
DEVERÃO SER APRESENTADOS OS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DO(S) BENEFÍCIO(S) REFERENTE AO MÊS ATUAL 
OU ANTERIOR. 

 Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados. 
 

 BPC - Benefício de Prestação Continuada. 
 

 Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. 
 

 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 
 

 Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem. 
 

 Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por 
desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência. 
 

 Demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios. 
 

http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/cadsis/ccs.asp?idpai=PORTALBCB
http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/cadsis/ccs.asp?idpai=PORTALBCB
http://www.receita.fazenda.gov.br/


4 - COMPROVANTES DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO 

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

 Seguro-Desemprego: apresentar comprovante das parcelas recebidas e a Rescisão Trabalhista. 
  

 Declaração de próprio punho informando a situação de desemprego e o não exercício de qualquer atividade 
remunerada. 
 

 CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS: esse documento mostra informações sobre os 
vínculos empregatícios do trabalhador. É emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego/ CAGED – Coordenação 
Geral de Estatística do Trabalho.     
 

 

5 - DESPESAS DO GRUPO FAMILIAR (APRESENTAR CÓPIA DO COMPROVANTE CORRESPONDENTE AO MÊS ANTERIOR AO 
DO ATENDIMENTO/ ENTREVISTA) 
 

COMPROVANTES MENSAIS - HABITAÇÃO 

 Comprovante do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano. 
 

 Comprovante Mensal de Água.  
 

 Comprovante Mensal de Energia Elétrica. 
  

 Comprovante Mensal de Gás.  
 

 Comprovante Mensal de Condomínio.  
 

 Comprovante Mensal do(s) Telefone(s) (fixo e celular).  
 

 Comprovante Mensal da TV a Cabo, Internet. 
 

 Comprovante do Financiamento Habitacional. 

 Contrato de Aluguel (Residencial e Comercial) e Recibo Mensal de pagamento. 
 

 Em caso de moradia cedida, apresentar declaração do proprietário do imóvel, especificando a situação de 
empréstimo da moradia, anexar junto à declaração cópia da identidade, CPF e comprovante de endereço do 
proprietário. 
 

COMPROVANTES MENSAIS DE OUTRAS DESPESAS 

 Alimentação. 
 

 Vestuário. 
 

 Lazer. 
 

 Seguros: Pessoal, Residencial e Veicular. 
 

 Previdência Privada. 
 

 Financiamentos e/ou consórcios de automóvel.  
  

 Mensalidades escolares, faculdades, pós-graduação, escola de línguas e outros cursos. 
 

 Materiais didáticos. 
 

 Cópia da Carteira de Trabalho e Recolhimento do E social de Empregados Domésticos. 
  

 Combustível/ Transporte do grupo familiar. 
 

 Plano de saúde. 
  

 Despesas médicas, odontológicas e com medicação de uso continuado. 
 

 Empréstimos, com o encargo mensal e total de parcelas futuras. 
 

DOCUMENTOS ALTERNATIVOS 

 Fatura de Cartão De Crédito. 
 

 Extrato Bancário. 
 

 Contratos de Gaveta Imobiliário e Veicular (Apresentar documento do veículo e de identidade do proprietário). 
 

 

6 – DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 1 (uma) foto ¾ . 
 

 Histórico Escolar ou Declaração de Transferência. 
 

 
 


