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Cópias – Documentação do 
candidato 

 
● Documentação de identificação: 

➢ Carteira de Identidade fornecida por órgãos de segurança pública das unidades da Federação. 
➢ Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de validade. 
➢ Carteira funcional emitida por repartição pública ou por órgãos de classe de profissionais             

liberais, com fé pública reconhecida por decreto. 
➢ Identidade militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para membros ou            

dependentes. 
➢ Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), quando for o caso. 
➢ Passaporte emitido no Brasil. 
➢ Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

● CPF; 
● Certidão de nascimento ou casamento; 
● Título de eleitor; 
● Reservista (para homens); 
● Comprovante de residência (máximo 30 dias) em nome do bolsista ou de membro do grupo familiar: 

➢ Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel). 
➢ Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em cartório,              

acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome                
do proprietário do imóvel. 
➢ Declaração do proprietário do imóvel que confirme a residência, com firma reconhecida em             

cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone               
em nome do proprietário do imóvel. 

● Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio (emitida no              
máximo de 30 dias); 

● Boletim do ENEM; 
● Comprovante de rendimentos: 

ASSALARIADOS 
➢ 6 últimos contracheques, no caso de renda fixa. 
➢ Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da               

respectiva notificação de restituição, quando houver. 
➢ CTPS registrada e atualizada. 
➢ CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS, com recolhimento em dia, no caso de               

empregada doméstica. 
➢ Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos 6 últimos meses. 
➢ Extratos bancários dos últimos 6 meses, pelo menos. 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
➢ Extrato mais recente do pagamento de benefício, obtido por meio de consulta no endereço              

eletrônico http://www.mpas.gov.br 
➢ Extratos bancários dos últimos 6 meses. 
➢ Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da               

respectiva notificação de restituição, quando houver. 
AUTÔNOMOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E ATIVIDADE RURAL 
➢ Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da               

respectiva notificação de restituição, quando houver. 
➢ Guias de recolhimento ao INSS, com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis             

com a renda declarada. 
➢ Extratos bancários dos últimos 6 meses. 
➢ Declaração, reconhecida em cartório, informando renda e atividades exercidas. 
SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS 
➢ Seis últimos contracheques de remuneração mensal. 
➢ Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da               

respectiva notificação de restituição, quando houver. 
➢ Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). 
➢ Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante. 
➢ Extratos bancários dos últimos 6 meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas               

vinculadas. 
➢ Declaração, reconhecida em cartório, informando renda e atividades exercidas. 
RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
➢ Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da               

respectiva notificação de restituição, quando houver. 
➢ Extratos bancários dos últimos 6 meses. 
➢ Contrato de locação ou arrendamento, devidamente registrado em cartório, acompanhado dos           

6 últimos comprovantes de recebimento. 
 
 

http://www.mpas.gov.br/


DESEMPREGADO OU QUE NUNCA TRABALHOU 
➢ CTPS registrada e atualizada. 
➢ Declaração, reconhecida em cartório, informando ausência de renda. 

 
Cópias - Documentação do grupo familiar 

 
● Documentação de identificação: 

➢ Carteira de Identidade fornecida por órgãos de segurança pública das unidades da Federação. 
➢ Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de validade. 
➢ Carteira funcional emitida por repartição pública ou por órgãos de classe de profissionais             

liberais, com fé pública reconhecida por decreto. 
➢ Identidade militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para membros ou            

dependentes. 
➢ Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), quando for o caso. 
➢ Passaporte emitido no Brasil. 
➢ Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

● Certidão de nascimento (para menores de 18 anos); 
● Comprovante de rendimentos: 
 

ASSALARIADOS 
➢ 6 últimos contracheques, no caso de renda fixa. 
➢ Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da               

respectiva notificação de restituição, quando houver. 
➢ CTPS registrada e atualizada. 
➢ CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS, com recolhimento em dia, no caso de               

empregada doméstica. 
➢ Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos 6 últimos meses. 
➢ Extratos bancários dos últimos 6 meses, pelo menos. 
 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
➢ Extrato mais recente do pagamento de benefício, obtido por meio de consulta no endereço              

eletrônico http://www.mpas.gov.br 
➢ Extratos bancários dos últimos 6 meses. 
➢ Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da               

respectiva notificação de restituição, quando houver. 
 
AUTÔNOMOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E ATIVIDADE RURAL 
➢ Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da               

respectiva notificação de restituição, quando houver. 
➢ Guias de recolhimento ao INSS, com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis             

com a renda declarada. 
➢ Extratos bancários dos últimos 6 meses. 
➢ Declaração, reconhecida em cartório, informando renda e atividades exercidas. 
 
SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS 
➢ Seis últimos contracheques de remuneração mensal. 
➢ Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da               

respectiva notificação de restituição, quando houver. 
➢ Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). 
➢ Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante. 
➢ Extratos bancários dos últimos 6 meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas               

vinculadas. 
➢ Declaração, reconhecida em cartório, informando renda e atividades exercidas. 
 
RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
➢ Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da               

respectiva notificação de restituição, quando houver. 
➢ Extratos bancários dos últimos 6 meses. 
➢ Contrato de locação ou arrendamento, devidamente registrado em cartório, acompanhado dos           

6 últimos comprovantes de recebimento.  
 
DESEMPREGADO OU QUE NUNCA TRABALHOU 
➢ CTPS registrada e atualizada. 
➢ Declaração, reconhecida em cartório, informando ausência de renda. 

http://www.mpas.gov.br/

