INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE BOLSA EDUCACIONAL 2020

Eu _________________________________________________________________________, realizei no dia _____/_____/_____
a entrega dos documentos do aluno (a) _______________________________________________________________________
abaixo relacionados para participar do Processo Seletivo de Bolsa da Escola ____________________________________________.
OBS: Apresentar original e cópia legível de toda a documentação necessária abaixo. As declarações devem ser feitas em folha
A4 a próprio punho, sem rasuras.
DOCUMENTOS PESSOAIS:
1. Cópia do do RG e CPF ou CNH de todas as pessoas do grupo familiar, inclusive para menores de 18 anos de idade, podendo
para estes ser a Certidão de Nascimento
( )Pai ( ) Mãe ( ) aluno ( ) irmãos ( ) outros__________________________
2. ( ) Guarda e Tutela: O aluno que esteja sob a guarda legal de pessoa, diferente de seus pais, deverá apresentar Termo
de Guarda
Judicial;
3. ( ) Para o solicitante estrangeiro - Cópia do Registro Nacional de Estrangeiros ( RNE ) naturalizado brasileiro.
4. ( ) Para o beneficiário estrangeiro – comprovação da concessão da naturalidade brasileira.
5. ( ) Comprovação de inscrição no Cadastro Único Único – CadUnico.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA:
6.

( ) Todas as páginas e o recibo de entrega da última declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), de todos os
membros do grupo familiar a partir de 18 anos ou emancipados;

7.

( ) Para o não declarante de IRPF apresentar a impressão da página WEB do sistema da Receita Federal - “CONSULTA DE
RESTITUIÇÃO”

8.

( ) Para sócios ou proprietários de empresas e microempresas , que componham o grupo familiar, apresentar todas as
páginas e o recibo de entrega do SPED Fiscal, DEFIS, DASN SIMEI, ou, em caso de empresa inativa a Declaração de
Inatividade Jurídica ou baixa definitiva do CNPJ da respectiva empresa.

CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS):
9.

Apresentar as seguintes páginas das carteiras profissionais de todos os membros do grupo familiar a partir de 18 anos:
nº de série, qualificação civil, contrato de trabalho (penúltima e última com registro e a página em branco imediatamente
subsequente a estas). Mesmo os que estiverem desempregados, forem estagiários, funcionários públicos
(estatutário/celetista), militar, aposentado, autônomo, profissional liberal e proprietário/sócio de empresa. Trazer
também cópia se possuir CTPS anterior, com registros na atual carteira.
( ) Pai ( ) Mãe ( ) aluno ( ) irmãos ( ) outros _________________________________

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS:
10.

Contracheque dos ÚLTIMOS TRÊS MESES TRABALHADOS independentemente se for trabalhador da área pública ou
privada ou funcionário desta Instituição;
( ) Pai ( ) Mãe ( ) outros _____________________________________

11.

Trabalhador autônomo ou profissional liberal deverá apresentar declaração de rendimento de próprio punho, em que
deverá constar valor, ocupação profissional e ser reconhecida em cartório.
( ) Pai ( ) Mãe ( ) outros _____________________________________

12.

Para o proprietário ou sócio de empresa, apresentar DECORE referente a “Pró-Labore” e Distribuição de Lucros.
( ) Pai ( ) Mãe ( ) outros ______________________________________

13.

( ) Contrato de estágio, termo aditivo (se houver) e a declaração de rendimentos do órgão competente, desde que
conste a vigência e o valor da remuneração;
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( ) Pensão alimentícia: Em caso de pais separados, judicialmente ou não, apresentar o comprovante atualizado de
recebimento ou declaração de ajuda financeira constando o valor mensal recebido nos últimos 3 (três) meses. Caso não
haja nenhum tipo de ajuda, também deverá ser apresentada declaração de tal fato, com firma reconhecida em cartório.
15. ( ) Aposentados ou viúvos pensionistas, nesses casos, apresentar o comprovante do recebimento de proventos emitido
pelo INSS (detalhamento de rendimentos previdenciários) referente ao último mês ou extrato do benefício.
16. (
) Previdência Privada As pessoas do grupo familiar que recebem Previdência também deverão apresentar o
comprovante atualizado desse benefício;
14.

17.

( ) Receitas de aluguéis, arrendamento de bens móveis e imóveis, ajuda financeira regular de pessoa que não faça parte
do grupo familiar, tal como mutirão para contribuir no pagamento da mensalidade escolar ou quaisquer outras
contribuições semelhantes, apresentar Declaração com firma reconhecida em cartório.

18.

( ) Beneficiário de programa social: Bolsa Família e/ou Benefício de Prestação Continuada – BPC (apresentar cartão e
comprovante atualizado de recebimento do INSS).

19.

( ) Desempregado(a): comprovante do seguro desemprego com o valor do vencimento e número de parcela

20.

( ) Para o desempregado que não está recebendo auxílio desemprego, declaração do próprio punho, mencionando que
está desempregado ou que seja “do lar” e não exerce atividade remunerada por opção própria, informando suas fontes
para subsistência.

COMPROVANTE DE DESPESAS FIXAS:
21.

22.
23.
24.
25.

( ) COM MORADIA: Aluguel de imóvel residencial: contrato de locação vigente com firma reconhecida. No caso de não
haver contrato formal entre as partes e recibo de pagamento do último mês.
Financiamento de imóvel: comprovante de pagamento da última prestação.
( ) COM EDUCAÇÃO: comprovante de pagamento da última prestação.
.
( ) COM energia elétrica, água, telefone, incluindo o celular (devendo ser de todos os integrantes do grupo familiar),
Internet, TV acabo (último mês, para comprovação também de residência atualizado).
( ) COM SAÚDE: apresentar o laudo e/ou parecer médico atual com CID, em se tratando de doença crônica de acordo
com a portaria do Ministério da Saúde nº 2998/2001.
( ) COM VEÍCULO: comprovante de pagamento da última prestação.

RENDIMENTO ACADEMICO:
26.
27.

( ) Boletim do último bimestre cursado ( para alunos veteranos )
( ) Cópia do histórico escolar ( somente para alunos novos ). Caso não tenha, poderá apresentar boletim dos bimestres
cursados.

OUTROS DOCUMENTOS PODERÃO SER SOLICITADOS, DEPENDENDO DE CADA CASO.
( )____________________________________________________________________________________
29. ( )____________________________________________________________________________________
28.

IMPORTANTE: NÃO RECEBEREMOS DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, NEM FORA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS.
O preenchimento dos requisitos estabelecidos neste processo de solicitação de gratuidade, bem como a entrega da
documentação, dentro do prazo estabelecido, não garante a concessão da Assistência Educacional (bolsa), estando sujeito à
análise socioeconômica e disponibilidade orçamentária, conforme item 9 Edital.
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INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

