EDITAL SRI/UFF 10/2015 – BOLSAS FÓRMULA SANTANDER
ANEXO V
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA ENTREVISTA
SOCIOECONÔMICA
Para comprovar as questões acima, o candidato deverá apresentar a documentação exigida,
conforme a situação específica de todos os membros de sua composição familiar, incluindo você.
Documentação de comprovação de renda
A Carteira de Trabalho (CTPS) deverá ser apresentada em todas as situações (inclusive de
quem nunca trabalhou ou está desempregado), para todos os membros da família maiores
de 18 anos e que residam no mesmo endereço. Deverá ser apresentada fotocópia da Carteira de
Trabalho atualizada (páginas referentes à identificação, qualificação civil, alteração salarial,
último contrato de trabalho com a página seguinte em branco e anotações gerais).
a) Para os trabalhadores do mercado formal (celetistas, servidores públicos civis e
militares): Fotocópia da Carteira de Trabalho e fotocópia do último contracheque.
b) Para trabalhadores do mercado informal e autônomos: fotocópia da Carteira de
Trabalho, declaração de próprio punho informando a atividade e renda mensal e/ou
outros documentos que comprovem a atividade (se houver). Para trabalhadores
autônomos, fotocópia da Guia de Contribuição para o INSS (GPS).
c) Para proprietários ou pessoas com participação em cotas de empresas ou
microempresas: fotocópia da Carteira de Trabalho e declaração contábil de retirada de
pró-labore atualizada.
d) Para os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio-doença e demais
benefícios: fotocópia da Carteira de Trabalho, extrato de pagamento de benefício
(detalhamento de crédito) emitido pelo site abaixo:
http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/hiscre/index.html
e) Para os desempregados: fotocópia da Carteira de Trabalho, fotocópia da rescisão do
último contrato de trabalho, recibo do seguro desemprego, recebimento do Fundo de
Garantia (FGTS), se demitido nos últimos 12 meses.
f) Para aqueles que nunca trabalharam: fotocópia da Carteira de Trabalho.
g) Renda proveniente de aluguel de imóveis : fotocópia do recibo de aluguel do
último mês.
h) Para os casos de recebimento de pensão alimentícia: fotocópia do último
contracheque ou outro documento que comprove o valor recebido.
i) Para comprovação de renda de todas as pessoas que residem no domicilio que
declaram Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF): Fotocópia de todas as páginas
do IRPF referente ao ano base (2014) entregue a Receita Federal em 2015 e do
respectivo comprovante do recibo de entrega.
j) Para comprovação de contribuição financeira: Caso o solicitante possua familiar
ou outra pessoa que contribua financeiramente nas despesas mensais do domicílio
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(doação, mesada, etc), declaração de próprio punho da pessoa que auxilia nas despesas,
com nome, grau de parentesco, valor da contribuição e assinatura do próprio.
Documentação de comprovação de escolaridade
a) Fotocópia do histórico escolar do ensino médio.
Documentação de comprovação de participação nos Programas de Assistência Estudantil
a) Fotocópia do Termo de Compromisso da Bolsa.
Documentação de comprovação de conclusão de Curso Universitário
a) Fotocópia do Diploma da Graduação.
Documentação de comprovação de moradia
a) Fotocópia do último recibo de aluguel.
b) Declaração de associação de moradores ou declaração de próprio punho, informando
a situação do imóvel.
c) Fotocópia do pagamento de financiamento de imóvel.
d) Fotocópia da escritura ou quaisquer documentos que comprovem situação
imobiliária.
e) Fotocópia do recibo de pagamento da moradia estudantil.
Documentação de comprovação de agravantes
a) Falecimento: fotocópia da certidão de óbito;
b) Em caso de doença: fotocópia de atestado médico atualizado no caso de o
solicitante ou alguma pessoa que resida no mesmo domicílio possuir doença grave
ou crônica. Poderá ainda, apresentar recibo de despesas com plano de saúde,
medicação e material hospitalar;
c) Desemprego recente: fotocópia CTPS, termo de rescisão de contrato e seguro
desemprego.
Comprovação da composição familiar
a) Documentos de identificação de todos que residam em sua casa: maiores de 18 anos
(CPF e documento de identidade); menores de 18 anos (certidão de nascimento).
Documentação de comprovação de despesas (pagas ou não referentes ao último mês)
a) Água: fotocópia do comprovante da última conta de água que conste o endereço do
solicitante.
b) Energia elétrica: fotocópia do comprovante da última conta de energia elétrica que
conste o endereço do solicitante.
c) Telefone: fotocópia do comprovante da última conta de telefone fixo e/ou celular que
conste o endereço do solicitante.
e) Outras despesas: fotocópia de recibos/ notas fiscais de quaisquer outras despesas.
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