Checklist
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Formulário Análise Socioeconômico preenchido juntamente com apenas um comprovante de cada item declarado na declaração de
gastos médios mensais (última folha).
Cópia da Carteira de Identidade - RG do candidato e de todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos. Para os menores de
18 anos, apresentar a Certidão de Nascimento;
Em caso de pais ou cônjuges falecidos, apresentar cópia da certidão de óbito;
Cópias da certidão de casamento dos pais ou do candidato que for casado, cópia da certidão de união estável dos pais ou do candidato
que viver em união estável ou declaração de próprio punho relatando a situação dos pais ou do candidato, quando viver maritalmente;
Em caso de pais ou do candidato e seu cônjuge separados/divorciados apresentar cópia da certidão de casamento averbada e formal
de partilha constando a partilha de bens e pensão alimentícia referente ao(s) filho(s) menor(es) de 18 anos. No caso de separação
extrajudicial, declaração de, pelo menos, um dos pais informando a situação do casal;
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
Comprovante de Situação Cadastral do CPF do candidato e dos demais integrantes do grupo familiar;
Cópia da declaração completa do Imposto de Renda dos anos-exercícios de 2016 e 2017. Para quem não declara Imposto de Renda,
anos 2016 e 2017;
Comprovante(s) de rendimentos(s) de acordo com a categoria profissional:

9.1- Assalariado (inclusive funcionário público):
A- Últimos 3 contracheques ou declaração do empregador em papel timbrado da empresa ou carimbo contendo CNPJ da mesma; B- Carnê
do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica. C- Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS. DComprovante de recebimentos de recursos do Bolsa Família (se receber);
9.2- Autônomos e profissionais liberais:
A- Declaração Comprobatória de Rendimentos - DECORE, original, dos 3 últimos meses. B- Registro de autônomo junto ao ISS, Registro ao
Conselho de Classe e do INSS. C- Quaisquer declarações tributárias referentes às pessoas jurídicas. D- Guias de Recolhimento ao INSS e
ISS, com comprovante de pagamento do último mês.
9.3- Economia informal:
A- Declaração pessoal o modelo da declaração será disponibilizado no edital B- Comprovante de cadastro Bolsa Família (se for cadastrado);
C- Comprovante de recebimentos Bolsa Família (se receber);
9.4- Agricultor, parceiro ou arrendatário rural:
A- Declaração do IRPJ dos exercícios de 2016 e 2017. B- Cópia do recolhimento – ITR. B- Declaração Comprobatória de Rendimentos DECORE, original, dos 3 últimos meses, C- Quaisquer declarações tributárias referentes às pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros da família, quando for o caso. D- Notas fiscais de vendas.
9.5- Empresário, microempresário e comerciante:
A- Declaração do IRPJ, dos exercícios de 2016 e 2017. B- CNPJ e contrato social ou ficha de firma individual. C- Declaração com o carimbo
do CNPJ da empresa ou firma comercial no qual conste o tipo de atividade e os rendimentos mensais. D- Últimas 3 guias de recolhimento
do INSS. E- Se possuir funcionários, apresentar fotocópia da ficha cadastral + guias de recolhimento de FGTS e INSS (últimos 3 meses).
Caso ser sócio proprietário e/ou diretor da empresa, apresentar pró-labore, original, dos últimos 3 meses.
9.6-Micro Empreendedor Individual (MEI):
A- Declaração Comprobatória de Rendimentos - DECORE, original, dos 3 últimos meses; B- CNPJ e Certificado da Condição de MEI. CRecibo da entrega da Declaração Anual SIMEI. D- Cópia do comprovante de pagamento do DAS, referente aos 3 últimos meses.
9.7- Aposentado e pensionista:
A- Cópia do extrato de pagamento mais recente do benefício.
9.8- Desempregado:
A- Declaração, original, o modelo da declaração disponibilizado no edital B- Comprovante de cadastro Bolsa Família (se for cadastrado); AComprovante de recebimento de recursos de Bolsa Família (se receber).
9.9- Rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis
A- Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório dos 3 últimos comprovantes de recebimentos. B- Declaração
do valor total desses rendimentos.

