
DOCUMENTAÇÃO PARA ENTREVISTA – BOLSA SOCIAL:

CÓPIAS E ORIGINAIS PARA CONFERÊNCIA

I - Declaração de matrícula ou contrato educacional devidamente assinado;

II - Documento de identidade, CPF e telefone p/ contato;

III - Certidão de casamento dos pais (caso o aluno, não seja casado), certidão de nascimento dos

irmãos ou documento que comprove a formação do grupo familiar;

IV - Declaração de renda da família, de membros maiores de 18 anos, observando as seguintes

situações:

a) se tiver registro em carteira, deverá ser apresentado o último contra cheque ou CTPS atualizada;

b) se for trabalho informal, apresentar declaração de próprio punho;

c) se autônomo, deverá ser apresentada declaração assinada por profissional da área (Contador)

contendo carimbo com o nº do CRC (DECORE);

d) se não tiver renda, deverá ser apresentada cópia da carteira de trabalho (foto, qualificação civil,

último contrato de trabalho e página seguinte em branco);

V - Comprovante de residência;

VI - Comprovante de casa locada ou financiada;

VII - Requerimento do aluno, solicitando a bolsa de estudo à COAVAP – Comissão de Avaliação e

       Acompanhamento de Projetos;

VIII - Cópia das escrituras dos Imóveis da Família;

IX - Comprovante de matrícula, de outro membro do grupo familiar, em Instituição Particular.

ATENÇÃO:

• No caso da Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE), somente será aceito

o documento original, que permanecerá arquivado com os demais documentos entregues pelo aluno.

• Caso haja algum membro da família com  doença crônica ou com algum tipo de deficiência que o

impossibilite de trabalhar,  especificar o nome da pessoa, o tipo de doença e cópia do atestado médico.

• A COAVAP poderá solicitar outros documentos além dos constantes na relação acima, caso julgue

necessário.

• A entrega dos documentos acima citados, não garante a bolsa de estudos. Os documentos serão

analisados pela COAVAP – Comissão de Avaliação e  Acompanhamento de Projetos e caso o aluno

seja selecionado, será comunicado posteriormente;


