COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES

Lista de Documentos e Protocolo da solicitação de
Bolsa de Estudo 2022
Nome do Aluno:
( ) Ed. Infantil Ano _____ ( ) Fund. I Ano ______ ( ) Fund. II Ano _____

Documentos que deverão ser entregue, em fotocópias simples, anexado a Ficha Sócio
Econômica de Bolsa de 2022, sob pena de indeferimento por falta de documento:
Deverão ser apresentados as cópias simples, dos documentos a seguir designados, sob pena de
indeferimento do pedido:
✓ Registro no CADÚNICO – apresentar comprovante de inscrição que conste o número de
identificação social;
✓ Última Declaração de Imposto de Renda dos pais/responsáveis (todas as páginas);
✓ Os pais/responsáveis, que não declaram Imposto de Renda, deverão entrar no site da Receita
Federal e imprimir a informação da Receita Federal de que sua declaração não se encontra na base
da
Receita
Federal.
https://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATRJO/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
✓ Comprovantes de renda dos últimos 03 (três) meses de todos os membros do grupo familiar que
estiverem auferindo renda;
Grupo familiar é a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por
outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade
familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio.
▪ Comprovante de renda de recebimento de aluguel;
▪ Comprovante de benefícios assistenciais (municipais, estaduais ou/e federal);
▪ Comprovante de pensão alimentícia (se houver recebimento);
▪ Certificado (s) de Registro e Licenciamento de Veículo (s) que estejam em nome do(s) membro(s)
do grupo familiar.
▪ Recibo do último pagamento de aluguel (se houver);
▪ Recibo de financiamento de Imóvel (se houver);
▪ Comprovante de endereço: da última conta de luz ou de água;
▪ Outros Documentos:
▪ Em casos de doença grave, anexar laudo médico;
▪ Separação conjugal, anexar cópia da averbação, se houver. Em caso de separação que ainda não foi
oficializada, declaração de próprio punho informando a situação, se for digitada é obrigatório
reconhecer firma em cartório;
▪ Óbito, anexar cópia da certidão.

IMPORTANTE – Caso o responsável pelo aluno, caso não possua um ou mais dos comprovantes
solicitados, deverá declará-lo de próprio punho, em papel sulfite FOLHA A4, datar e assinar. O
referido documento deve ser escrito pela pessoa que faz a declaração.

COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES
São considerados comprovantes de rendimentos válidos:
Se Empregado:

✓ Cópia dos 03 (três) dos últimos holerites de rendimentos assalariados de todos os membros do grupo familiar;
Se desempregado:

✓ Declaração de próprio punho de que não está trabalhando, em papel sulfite FOLHA A4, se for digitada é
obrigatório reconhecer firma em cartório;
Se Autônomo:

✓ Declaração de próprio punho – da pessoa que declara - do valor recebido, bem como a função que exerce;
Se Empregador ou Sócio Proprietário: Apresentar os seguintes documentos:
✓
Declaração de faturamento da empresa do último ano;
✓
Declaração de imposto renda da empresa ou microempresa;
✓
No caso de inatividade da empresa, apresentar a declaração de inatividade expedida através de
consulta ao site da Receita Federal, no link
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATRJO/DeclInatividade2016.App/default.asp.
Se Micro Empreendedor Individual – Apresentar os seguintes documentos:
✓
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica em consonância com a Instrução
Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.Pode ser impressa no link:
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
✓
Declaração de faturamento da empresa do último ano.
Se Aposentado ou Pensionista:
✓ Cópia simples do Comprovante de Recebimento de Proventos da Aposentadoria ou de Pensão dos 3
(três) último mês – pode ser impresso no link:
https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml
Seguro Desemprego:
✓ Comprovante de recebimento fornecido pela Caixa Econômica Federal e cópia da rescisão contratual;
Se Pensionista:
✓ Recebimento de pensão alimentícia, os 3 (três) últimos extratos bancários que comprovem
recebimento do valor ou os 3 (três) últimos recibo;
Se trabalhador do mercado informal:
✓ Apresentar declaração de próprio punho, informando à atividade que exerce valor total que recebe
mensalmente, com data e assinatura.

Documentação entregue em _______de _________________de 2021
Nome legível do Funcionário que recebeu e conferiu os documentos: _____________________________________
Protocolo nº_____/2022
Nome legível da pessoa da família que entregou os documentos __________________________________
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protocolo da SOLICITAÇÃO de Bolsa de ESTUDO 2022 - (entregar ao responsável)
Nome do Aluno:
( ) Ed. Infantil Ano ____ ( ) Fund. I Ano _____ ( ) Fund. II Ano ____ ( ) Ens. Médio Ano _____
Deverão ser apresentados as cópias simples, de todos os documentos solicitados, sob pena de indeferimento do pedido!
Recebido em ______de _________________________de 2021.
Nome legível do Funcionário que recebeu e conferiu os documentos: ____________________________
Nome legível da pessoa da família que entregou os documentos _________________________________

