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ANEXO II
LISTA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

CADASTRO NOVO

Esses documentos devem ser unificados em PDF e anexados no Questionário
socioeconômico do SIGAA-MAE.

1. DADOS PESSOAIS DO(A) ALUNO(A):

● RG e CPF;

● Comprovante dos dados bancários do(a) aluno(a) - Documento (extrato) do

banco que contenha os dados bancários ou foto do cartão que contenha o nome

do aluno, n° da agência e n° da conta corrente;

OBS: evite enviar foto onde apareça o código de segurança do cartão(é sigiloso);

● Comprovante de residência (conta de água ou energia elétrica recente);

● Termo de Compromisso assinado (Anexo V);

● Comprovante de renda (conforme lista abaixo).

2. COMPROVAÇÃO DE RENDA DO(A) ALUNO(A) E DE TODAS AS PESSOAS

DECLARADAS NA COMPOSIÇÃO FAMILIAR (OBRIGATÓRIO PARA TODOS

OS MAIORES DE 18 ANOS, CONFORME PORTARIA NORMATIVA Nº 18 – MEC ):

✔ Empregados Formais/ Assalariados (carteira assinada ou servidor público):
contracheque referente aos últimos três (03) meses trabalhados;

✔ Empregados Informais (atividade sem vínculo empregatício, exemplos: bico,
diarista, vendedor informal, manicure e outros): autodeclaração de renda
conforme modelo ANEXO III do edital;

✔ Autônomos/ Profissionais liberais/ Empresário/ Microempreendedor -
autodeclaração de renda (conforme modelo ANEXO III do edital), ∙ Declaração
completa e recibo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física ou Pessoa
Jurídica, declaração contábil de rendimentos, comprovante Pró-labore.

✔ Desempregados/ Estudantes/ Dona(o) de casa: autodeclaração de desemprego
(modelo ANEXO III do edital);

✔ Trabalhadores Rurais ou Pescadores: carteira do agricultor ou pescador
acompanhado da declaração de renda conforme modelo em anexo no edital,
extrato seguro defeso;

✔ Aposentados/Pensionistas: último extrato de depósito do INSS constando o
nome e renda do Beneficiário; O comprovante de recebimento do Benefício da
Previdência Social (INSS) poderá ser obtido por meio do link: Meu INSS ,
opção: Histórico de Crédito de Benefício.

✔ Comprovante de pensão alimentícia – extrato ou declaração (modelo Anexo
III no edital) referente ao último mês recebido.

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/
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✔ Rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis:
Contrato de aluguel, recibos, declaração de renda (modelo Anexo III no edital).

3. DEMAIS DOCUMENTOS:

● Beneficiários de Programas Assistenciais (Exemplo: Bolsa Família): último
extrato demonstrando o valor recebido;

● Benefício de Prestação Continuada – BPC: último extrato de depósito do
INSS constando o nome do Beneficiário e valor;

● Benefício Emergencial - último extrato de depósito;
● Estágio remunerado: extrato ou declaração referente ao último mês recebido.
● Solicitação de Benefício Moradia: Cópia de contrato de aluguel;

● Solicitação de Benefício Creche: Certidão de Nascimento de filho/s, com idade

até seis anos;


