
 

 

ANEXO I - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO AS VAGAS DOS 

AUXÍLIOS PNAES 
O candidato a Bolsa Social do PNAES deverá apresentar cópia dos documentos abaixo na 

seguinte ORDEM NUMÉRICA e em envelope lacrado. 
 

             1º Ficha de Inscrição com foto 3x4 recente 
2º Documentos de identificação: 

a) Cópia dos documentos de identidade e CPF do Candidato; 

b) Cópia do documento de identidade ou CPF ou Certidão de Nascimento de todos os 

membros que residem no mesmo domicílio do candidato. 
 

3º Documentos que comprovem as despesas mensais: 

 

a) Cópia dos recibos de água, luz e telefone fixo ou internet, todos o último mês. 

b) Cópia do comprovante de pagamento de financiamento da casa própria (se for o 

caso),todos, referentes aos dois últimos meses que antecede o mês da inscrição deste Edital; 
c) Cópia do contrato do aluguel. Caso não exista contrato, apresentar declaração emitida e 

assinada pelo proprietário do imóvel (reconhecida assinatura em cartório). Na declaração 

deve conter: nome e telefone do proprietário, nome do locador, o valor mensal do aluguel, 

data de vigência e endereço completo.  

d) Cópia do comprovante de uso de medicação contínua e ou de tratamentos de saúde do 

aluno ou familiar (se houver). 

 

4° Documentos que comprovem a renda familiar (do titular, pais e/ou responsável financeiro e 

demais pessoas que trabalham e residem sob o mesmo teto que o candidato): 

 

a) Cópia do último contracheque de trabalho ou; 

b) Cópia do último recibo de pagamento salarial ou; 

c) Cópia do último comprovante de recebimento do INSS caso o pai ou responsável seja 

aposentado, pensionista ou auxílio-doença ou; 

d) Cópia de declaração do sindicato, caso o pai seja taxista, mototaxista agricultor, etc. 

outro; 

e) Declaração, com assinatura, onde constem os rendimentos mensais e descrição da 

atividade exercida, para autônomos, prestadores de serviços, diaristas, vendedores 

ambulantes etc.). Modelo de Declaração Anexo II. 

f) Recibo ou Declaração de pensão alimentícia (que paga ou recebe). Modelo de Declaração 

anexo III. 

g) Comprovante de recebimento do Programa Bolsa Família, Pioneiros Mirins, Benefício de 

Prestação Continuada (PBP/LOAS) ou qualquer outro benefício social (caso receba). 

 

5° Documentos de comprovação de desempregado: 

 

a) Cópia da Carteira de Trabalho Profissional – CTPs (Páginas iniciais que contém os dados 

pessoais e páginas das alterações do último contrato de trabalho para todos os membros 

acima de 18 anos). Obs: Se a carteira de trabalho estiver em branco, tirar cópia das páginas 

iniciais e de onde assina o primeiro contrato; 
b) Declaração de Ausência de renda - para àqueles candidatos ou membro que reside sob 

mesmo teto maiores de 16 anos desempregados, que não esteja trabalhando mesmo que 

informalmente, deverão apresentar uma declaração atestando essas informações com 

identificação do: Nome completo, CPF, endereço e telefone, pessoa de quem depende, valor 

recebido (quando dependente de familiares ou terceiros) datado e assinado. Modelo de 

Declaração anexo IV. 
 

6° Outros documentos: 

a) Laudo médico com descrição do CID para os candidatos/pessoas com deficiência. 

 

 


