
 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A RENOVAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO 2023 

 
O Processo para a Renovação de Bolsa de Estudo, envolve as seguintes etapas: 

 Reunião Geral com as Famílias; 
 Preenchimento Completo do Formulário Socioeconômico web: no site 
 www.escolapadrearrupe.com.br  no período de 17/08 a 02/09/2022; 
 Entrevista individual para o estudo socioeconômico e análise da documentação 

com os pais/responsáveis; (Comparecer no dia e no horário agendado); 
 Visita Domiciliar, se necessário. 

 

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

FAMILIAR 

 
 RG – Carteira de Identidade. Para menores de 12 anos de idade, RG ou Certidão 

de Nascimento; 
 CPF – Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda. Para menores de 

12 anos de idade, RG ou Certidão de Nascimento; 
 Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável ou declaração de 

próprio punho de união estável, assinada por ambos os cônjuges; 
 Certidão de Casamento com a averbação de separação/divórcio ou declaração 

de próprio punho; 
 Certidão de óbito em caso de falecimento de um dos integrantes do grupo 

familiar; em caso de guarda/tutela/adoção, apresentar declaração judicial; 
 
 
Comprovantes de rendimentos do grupo familiar: 

 
• Se assalariado: três últimos contracheques. 
• Extratos bancários: três últimos meses, de todos os bancos. 
• Se trabalhador autónomo ou profissional liberal: declaração com atividade 

desenvolvida, constando o rendimento médio mensal. 
• Se estagiário, monitor elou jovem aprendiz: contrato de estágio elou comprovante de 

recebimento de bolsa-auxílio do último mês. 
• Se trabalhador do mercado informal: declaração com atividade desenvolvida, 

constando o rendimento médio. Se for motorista de aplicativo (exemplo: UBER, 99Pop  
 

http://www.escolapadrearrupe.com.br/


 
 
 
etc.), apresentar extrato emitido via aplicativo no qual está vinculado, demonstrando a 
remuneração dos três últimos meses e declaração de gastos/custos. 

• Se não exercer qualquer atividade remunerada: declaração de próprio punho. 
• Microempreendedor Individual MEI: Certificado de Condição de Microempreendedor 

Individual: Declaração Anual do Simples, Relatório Mensal da Renda Bruta (disponível 
no portal do Microempreendedor Individual). https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor> 

• Proprietário de empresa: Pró-labore dos três últimos meses; Declaração Comprobatória 
de Percepção de Rendimentos — DECORE; Contrato Social da Empresa; Declaração do 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ. 

• Em caso de empresa inativa ou em baixa: apresentar declaração registrada na Junta 
Comercial ou Prefeitura, retirada no município sede da empresa ou no site: 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 

• Aposentado ou pensionista: comprovante de aposentadoria ou pensão do último mês, 
podendo ser emitido no site: https://meu.inss.gov.br 

• Se trabalhador rural ou pescador: declaração de próprio-Þunh0, informando a renda 
bruta mensal/anual ou a declaração da Prefeitura/Sindicato. 

• Se desempregado: apresentar rescisão trabalhista e, se estiver recebendo seguro 
desemprego, ou comprovante das parcelas. 

• Carteira de Trabalho: maiores de 18 anos de idade (páginas da foto, qualificação civil, 
último contrato de trabalho assinado e da página seguinte em branco). Ou a Carteira de 
Trabalho Digital (baixar gratuitamente o aplicativo na loja virtual - Apple Store da Apple 
e no Play Store do Android ou acessar, via web, pelo link 
https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect brwnoqinfailed/redirect= também é 
possível pelo site https://meu.inss.gov.br 

• Declaração do Imposto de Renda completa, acompanhada do recibo, referente ao 
Exercício Fiscal 2022, Ano-Calendário 2021, para todos os membros do grupo familiar 
obrigados a fazê-lo, conforme as normas da Receita Federal do Brasil, ou: Em caso de 
isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, apresentar documento que consta site da 
Receita Federal na página: 
https://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/inde
x.asp com a seguinte informação: "Sua declaração não consta na base de dados da 
Receita Federal". 

Em caso de outras rendas: 

 Comprovar as rendas decorrentes de outras fontes, como poupança, aplicações 
financeiras, aluguéis, rendimentos financeiros, pensão alimentícia, "ajuda" financeira de 
terceiros, entre outras. 

 Em caso de pensão alimentícia, apresentar a sentença judicial e a declaração com o 
valor atualizado. Caso não seja sentença judicial, apresentar uma declaração 
informando o valor da pensão. 

 Em caso de "ajuda" financeira de terceiros, apresentar declaração, preferencialmente 
assinada por quem fornece a ajuda, contendo os seguintes dados: RG, CPF, valor da 
ajuda financeira e informar se é esporádica ou contínua. 
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Outros documentos: 

• Comprovante de benefícios de transferência de renda (Auxilio Brasil, Auxílio 
Emergencial, entre outros). 

• Benefício de Prestação Continuada — BPC: comprovante de BPC, pode ser emitido no 
site: https://meu.inss.gov.br 

• Comprovante do Auxílio Emergencial: apresentar documento que consta no site da 
DATAPREV: https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/ 

 

• Comprovantes recentes de despesas: condomínio (se houver), energia elétrica, água, 
telefone fixo e celular de todos os membros do grupo familiar. educação (escola, 
faculdade, cursos), plano de saúde, despesas médicas, dentista, transporte escolar. 
material escolar, TV a cabo, internet, empréstimos, extratos de cartão de crédito, 
tributos e impostos (IPTU, IPVA etc.) e seguros (residência, vida, veículos etc.). 

• Comprovante das condições de moradia: financiada, locada ou cedida. Se financiada, 
apresentar a última prestação paga; se locada, os três últimos comprovantes de 
pagamento e/ou contrato de locação. No caso de imóvel cedido, apresentar declaração 
de cedência do imóvel, com o comprovante de residência do cedente. 

• Extrato de contribuição: Cadastro Nacional de Informações Sociais — (CNS), poderá ser 
emitido pelo site: https://meu.inss.gov.br 

• Declaração de benefício do INSS: consta/nada consta que poderá ser emitido pelo site: 
https://meu.inss.gov.br 

 

• Pagamento de pensão alimentícia: acordo de pensão alimentícia com decisão judicial 
(quando houver), elou a comprovação/declaração de pagamento da pensão alimentícia. 

Outros documentos: 

 Certidão Negativa de Registro de Veículos — DETRAN — Pessoa Física dos maiores de 18 anos 
de idade, membros do grupo familiar. Disponível em: 
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade ou 
https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/servicos/certidaopr
opriedadeveiculo/lut/p/z1/pZHLDolwEEU_qbd0JGVZESgPQ1RU7MawMk0UXRi_X2FhQkSEOLtJ
zulM7zDDSmbq6mFP1d1e6-r86g_GPSYr-
FpLJ8vzGUGFaaEd4hwR2L4FBGHjzbkChJZQcl1olYGDXGb-8SOa6MtgFza-
CHmQO0gxzn8DEV_4UB7RMk5SAU-M8_GI1NT5n4AZfn7PTIsMXWAQaCLuAj0Zdn_RE9KvNW-
XbVMIbGyfxhIJIQ!!p0/IZ7_419E11C0M87JC0Q4MIT3QC10C0=CZ6_JQ0CHH82LOO 

Declaração de matrícula do atual colégio/escola, em caso de irmã(o) em idade escolar. 

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS: pelo App Gov.br (baixar gratuitamente o 
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aplicativo na loja virtual - Apple Store da Apple e no Play Store do Android) ou acessar, via web, 
pelo link 
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_id=180dc9ba71
0 
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