
ANEXO I 

 
Documentação obrigatória da/o candidata/o e dos componentes familiares 

(todas/os  que residem na mesma CASA): 

 

Documentos Pessoais da/o candidata/o e do grupo familiar: 

 

 RG ou Certidão de Nascimento para menores de 18 anos; 

 CPF; 

 Comprovante de Endereço (água ou luz ou fatura do cartão de crédito ou internet); 

 CTPS registrada e atualizada onde conste a identificação do trabalhador (página da foto e verso), a 

página do último emprego e a página seguinte em branco. Caso não possua carteira de trabalho 

apresentar declaração de que não a possui (Anexo II); 

 Certidão: Casamento, Divórcio, Óbito; Declaração: União Estável ou de Convivência Marital 

(Anexo II); 

 O candidato com deficiência deverá apresentar laudo médico, original ou cópia autenticada, 

expedido nos últimos 12 meses, atestando o tipo e o grau ou nível de deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID;                               

 Atestado de Escolaridade dos que estudam; 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e  respectiva 

notificação de restituição atualizado quando houver. Dispensados de declarar IRPF devem 

imprimir sua “situação das declarações atualizadas, contendo a informação :  “ nada consta”, que 

deve ser obtida no endereço eletrônico da Receita Federal HTTP://www.receita.fazenda.gov.br, 

entrando no link “Consulta Restituição e Situação da declaração de IRPF” e acessando a 

informação com o número do CPF, quando houver; 

 Extratos bancários dos últimos três meses anteriores à data de inscrição ou declaração, caso não 

possua conta bancária (Anexo II); 

 

Comprovante de renda conforme a situação ocupacional de cada membro da família: 

 

 Estudante 

 

a) Contrato de Estágio (se estiver estagiando) e/ou Programa Mais Futuro. 

 

 Família cadastrada nos Programas Sociais do Governo Federal 

 

a)  Folha Resumo do registro, individual ou familiar, atualizado no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), que deverá estar carimbada e 

assinada pelo órgão responsável pelo fornecimento das informações, e na ausência de 

carimbo, o servidor responsável deverá registrar o número da matrícula funcional e assinar. O 

http://www.receita.fazenda.gov.br,/


documento do CadÚnico disponibilizado online não é válido para inscrição, por não constar 

a discriminação da Renda Per Capita da Família. 

 

 Assalariado 

 

a) Contra-cheques dos últimos três meses anteriores à data de inscrição. 

 

 Autônomo ou Profissional Liberal 

 

a) Quaisquer certidões e/ou declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas 

a/o  candidata/o ou a membros de sua família, quando for o caso; 

b) Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês,  

compatíveis com renda declarada, quando for o caso; 

c) Extratos bancários dos últimos três meses anteriores à data de inscrição, quando for o caso; 

d) Declaração de Rendimentos como profissional autônomo (Anexo II), informando à atividade 

que realiza e a renda mensal média dos últimos três meses anteriores a inscrição, além de 

outras rendas (pensão, aposentadoria, entre outras) quando for o caso. 

 

 Para Cooperativas e Sócios (Diretor ou Cooperados) 

 

a) Declaração de IRPF atualizada acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificação de restituição quando houver; 

b) Extratos bancários da pessoa jurídica dos últimos três meses anteriores à data de inscrição 

quando houver; 

c) Declaração Comprobatória de Recepção de Rendimentos (DECORE) emitida por 

contador ou escritório contábil, devendo constar, no mínimo, as informações dos três 

últimos  meses referentes à entrada líquida de recursos financeiros do empreendimento 

e os  pagamentos efetuados mensalmente, incluindo o pró-labore e a divisão de 

rendimentos quando houver; 

d) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do último exercício quando houver; 
 

 

 Trabalhadores em atividades rurais 

 

a) Declaração de IRPF atualizada acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificação de restituição quando houver. Dispensados de declarar 

IRPF devem imprimir sua “situação das declarações atualizadas, contendo a informação: “ 

nada consta”, que deve ser obtida no endereço eletrônico da Receita Federal 

HTTP://www.receita.fazenda.gov.br, entrando no link “Consulta Restituição e Situação da 

declaração de IRPF” e acessando a informação com o número do CPF, quando houver; 

http://www.receita.fazenda.gov.br,/


b) Declaração de Imposto de renda Pessoa Jurídica (IRPJ), quando for o caso; 

c) Declaração do Imposto Territorial Rural (ITR) e/ou Cadastro Estadual Florestal de Imóveis 

Rurais – CEFIR/ CAR 

d) Outras declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas a/o candidata/o 

ou a  membros da família, quando for o caso; 

e) Declaração emitida pelo sindicato rural ou declaração informando atividade que realiza e a 

renda líquida anual ou a média mensal dos três meses anteriores à data de inscrição da/o 

candidata/o; 

f) Extratos bancários dos últimos três meses anteriores à data de inscrição da/o candidata/o ou 

declaração, caso não possua conta bancária (Anexo II). 

 

 Aposentados e Pensionistas 

 

a) Extrato do pagamento de benefício dos últimos três meses anteriores à data de inscrição da/o 

candidata/o; 

b) Declaração de IRPF atualizada acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificação de restituição quando houver. Dispensados de declarar 

IRPF devem imprimir sua “situação das declarações atualizadas, contendo a informação: 

“ nada consta ”, que deve ser obtida no endereço eletrônico da Receita Federal 

HTTP://www.receita.fazenda.gov.br, entrando no link “Consulta Restituição e Situação da 

declaração de IRPF” e acessando a informação com o número do CPF, quando houver; 

c) No caso de possuir rendimento de outra atividade, apresentar declaração de trabalhador 

autônomo (Anexo II); 

d) Carteira de Trabalho (CTPS) registrada e atualizada onde conste a identificação do 

trabalhador (página da foto e verso), a página do último emprego e a página seguinte em 

branco. Caso não possua carteira de trabalho apresentar declaração de que não a possui 

(Anexo II); 

e) Extratos bancários dos últimos três meses anteriores à data de inscrição da/o candidata/o ou 

declaração, caso não possua conta bancária (Anexo II). 

 

 Para Familiares com outros Proventos (Rendimentos de Aluguel, Arrendamento de Bens 

Móveis e Imóveis ou Benefícios Sociais) 

 

a) Rendimentos de aluguéis: apresentar cópia do contrato de aluguel autenticada em cartório; 

b) Pensão alimentícia: cópia da sentença do processo de separação judicial ou divórcio e cópia 

dos extratos bancários dos últimos três pagamentos. Quando a separação não for oficial 

apresentar declaração, reconhecida em cartório; 

c) Pensão por Morte, Aposentadoria; 

d) Outras formas de rendimento (bolsa família, BPC, Auxílio Doença, Seguro Desemprego, 

http://www.receita.fazenda.gov.br,/


dentre outros, apresentar os documentos comprobatórios, como a cópia do extrato de 

recebimento dos últimos três meses, sendo que estes benefícios serão avaliados pela 

comissão. 

 

 Pessoas que exerçam a “ Profissão: do lar” 

 

a) Declaração de que não exerce atividade remunerada informando ser membro da família e 

estar desempenhando a profissão do lar (Anexo II); 

b) Declaração de IRPF atualizada acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 

e da respectiva notificação de restituição quando houver. Dispensados de declarar IRPF 

devem imprimir sua “situação das declarações atualizadas, contendo a informação: “ nada 

consta ”, que deve ser obtida no endereço eletrônico da Receita Federal 

HTTP://www.receita.fazenda.gov.br, entrando no link “Consulta Restituição e Situação da 

declaração de IRPF” e acessando a informação com o número do CPF, quando houver; 

c) Carteira de Trabalho (CTPS) registrada e atualizada onde conste a identificação do 

trabalhador (página da foto e verso), a página do último emprego e a página seguinte em 

branco. Caso não possua carteira de trabalho apresentar declaração de que não a possui 

(Anexo II); 

d) Extratos bancários da pessoa jurídica ou da pessoa física dos últimos três meses anteriores à 

data de inscrição da/o candidata/o ou declaração, caso não possua conta bancária (Anexo II). 

 

 Pessoas maiores de 16 anos que não auferem renda 

 

a) Declaração de que não exerce atividade remunerada (Anexo II); 

b) Declaração de IRPF atualizada acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 

e da respectiva notificação de restituição quando houver. Dispensados de declarar IRPF 

devem imprimir sua “situação das declarações atualizadas, contendo a informação: “ nada 

consta”, que deve ser obtida no endereço eletrônico da Receita Federal 

HTTP://www.receita.fazenda.gov.br, entrando no link “Consulta Restituição e Situação da 

declaração de IRPF” e acessando a informação com o número do CPF, quando houver; 

c) Carteira de Trabalho (CTPS) registrada e atualizada onde conste a identificação do 

trabalhador (página da foto e verso), a página do último emprego e a página seguinte em 

http://www.receita.fazenda.gov.br,/
http://www.receita.fazenda.gov.br,/


branco. Caso não possua carteira de trabalho apresentar declaração de que não a possui  

(Anexo II); 

 

 

 Pessoas que recebem renda agregada 

 

a) Declaração de renda agregada (doação, auxílio regular, concedida por pessoas que não 

façam parte do grupo familiar (Anexo II). 

 

Comprovantes de Despesas Mensais: 

 

a) Comprovante de despesas com transporte escolar da/o candidata/o e do grupo 

familiar (atualizado, carimbado e assinado); no caso de transporte intermunicipal, 

apresentar o  bilhete de passagem ou apresentar declaração emitida pela empresa; 

b) Farmácia (cupom fiscal da medicação de uso contínuo e/ou receita médica); 

c) Despesas com Plano de Saúde; 

d) Cópia do comprovante da última parcela paga ou em aberto, de todos os financiamentos 

que possua (imóvel ou veículo); 

e) Aluguel (contrato de aluguel e/ou recibo de aluguel), caso o aluguel seja dividido com 

outra(s) pessoa(s), deve ser anexada declaração de divisão de aluguel, assinada por 

todos os inquilinos, informando o valor pago individualmente; 

f) Cópia do Comprovante de pagamento atualizado de outro membro do grupo familiar, 

estudando em Instituição de Ensino Superior e/ou em Escolas Particulares; 

g) Recibos de doméstica/diarista, ou carnês do INSS; 

h) Comprovante de Pagamento de pensão alimentícia. 


