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ANEXO I

 
 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DOS AUXÍLIOS PNAES

1º Documentos de iden�ficação:

Documentos de iden�dade e CPF do Candidato;

Documento de iden�dade ou CPF ou Cer�dão de Nascimento de todos os membros que
residem no mesmo domicílio do candidato.

3º Documentos que comprovem as despesas mensais:

Recibos de água, luz e telefone fixo ou internet, todos o úl�mo mês.

Comprovante de pagamento de financiamento da casa própria (se for o caso), todos,
referentes aos dois úl�mos meses que antecede o mês da inscrição deste Edital;

Contrato original do aluguel. Caso não exista contrato, apresentar declaração emi�da 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.

Comprovante de uso de medicação con�nua e ou de tratamentos de saúde do aluno ou
familiar (se houver);

4° Documentos que comprovem a renda familiar (do �tular, pais e/ou responsável
financeiro e demais pessoas que trabalham e residem sob o mesmo teto):

Úl�mo contracheque de trabalho ou; Úl�mo recibo de pagamento salarial ou;

Úl�mo comprovante de recebimento do INSS caso o pai ou responsável seja aposentado,
pensionista ou auxílio-doença ou;

Declaração do sindicato, caso o pai seja taxista, moto taxista agricultor, etc. outro;

Declaração, com assinatura, onde constem os rendimentos mensais e descrição da a�vidade
exercida, para autônomos informais, prestadores de serviços, diaristas, vendedores
ambulantes etc.). Modelo de declaração (Anexo II) disponível no
site h�p://portal.i�o.edu.br/porto/home

Declaração de pensão alimen�cia (que paga ou recebe) – Modelo de Declaração (Anexo III)
disponível no site h�p://portal.i�o.edu.br/porto/home;

http://portal.ifto.edu.br/porto/home
http://portal.ifto.edu.br/porto/home


Comprovante de recebimento do Programa Bolsa Família, Bene�cio de Prestação Con�nuada
BPC/LOAS, ou qualquer outro bene�cio social (caso receba).

5° Documentos que comprovem desemprego ou ausência de renda:

Carteira de Trabalho Profissional – CTPs (Páginas iniciais que contém os dados pessoais e
página das alterações do úl�mo contrato de trabalho para todos os membros acima de
18 anos. Se a carteira não es�ver assinada, �rar páginas em branco onde consta início
do contrato).

Declaração de Ausência de renda – para àqueles maiores de 18 anos desempregados, que
não possuem carteira trabalho e não estejam trabalhando informalmente. Modelo de
declaração (Anexo IV) disponível no site do Campus Porto
Nacional h�p://portal.i�o.edu.br/porto/home.

6° Outros documentos:

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

 

Documento assinado eletronicamente por Edilson Leite de Sousa, Diretor-Geral,
em 12/02/2020, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0928881 e o código CRC 879BC60E.
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