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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 
ENTREVISTA COM ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

1. Os candidatos aprovados no Processo 
Seletivo para Bolsas Assistenciais Externas 
para ingressantes no 2º semestre 2011 
passarão por uma entrevista com o Serviço 
social para comprovação dos dados 
apresentados. As entrevistas serão 
agendadas e serão realizadas entre os dias 18 
e 23 de julho de 2011. 

 
2. Documentos necessários para a entrevista no 

Serviço Social - CÓPIA E ORIGINAL : 
 

2.1. Formulário – Anexo I do Edital. 
2.2. Cópia da carteira de identidade própria e 

dos demais componentes do grupo familiar 
(se menor de 18 anos, deverá apresentar 
certidão de nascimento); 

2.3. Cópia do CPF de todos os membros do 
grupo familiar acima de 18 anos, exceto os 
civilmente incapazes; 

2.4. Cópia do comprovante de residência dos 
membros do grupo familiar (conta de água, 
luz, telefone, correspondência de banco, 
cartão de crédito); 

2.5. Cópia autenticada do histórico escolar e do 
comprovante de conclusão do Ensino 
Médio; 

2.6. Cópia do comprovante das condições de 
moradia, quando financiada ou locada, 
apresentando, se financiada, a última 
prestação paga e, se locada, os três últimos 
comprovantes de pagamento ou contrato de 
locação registrado em cartório. 
(OPCIONAL, SÓ O CONTRATO). 

2.7. Cópia dos comprovantes de despesas fixas 
(água, luz, telefone e outros); 

2.8. Atestado médico comprobatório, caso exista 
no grupo familiar algum portador de doença 
especificada na Portaria MPAS/MS nº. 
2.998/2001 – pacientes acometidos por 
doenças ou alterações patológicas como:  

paralisia irreversível e incapacitante, doença de 
Parkinson, AIDS, entre outras. 

                                                                                                         
2.9. Cópia do comprovante de rendimentos do 

estudante e dos integrantes de seu grupo 
familiar; 

2.10. Comprovante de separação ou 
divórcio dos pais (OU SEPARAÇÃO DE 
CORPOS REGISTRADA EM CARTÓRIO)  
, ou certidão de óbito, no caso de um deles 
não constar no grupo familiar do candidato 
por essas razões. 

2.11. Declaração anual de imposto de 
renda – pessoa física e ou jurídica – cópia 
completa;  

2.12. Cópia de decisão judicial 
determinando o pagamento de pensão 
alimentícia, caso esta tenha sido abatida da 
renda bruta informada de membro do grupo 
familiar; 

2.13. Quaisquer outros documentos que 
julgar necessários à comprovação das 
informações prestadas pelo candidato ou da 
composição do grupo familiar. 

 
 

3. São considerados comprovantes de 
rendimentos: 

 
3.1. ASSALARIADOS 
 
3.1.1. Três últimos contracheques, no caso de 

renda fixa. 
3.1.2. Seis últimos contracheques, quando 

houver pagamento de comissão ou hora 
extra. 

3.1.3. Declaração de IRPF acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de 
restituição. 

 
 

3.1.4. CTPS (carteira de trabalho) registrada e 
atualizada (PÁGINA DA FOTO, 
ÚLTIMO CONTRATO E PÁGINA 
SEGUINTE EM BRANCO). 

3.1.5. CTPS (carteira de trabalho) registrada e 
atualizada ou carnê do INSS com 
recolhimento em dia, no caso de 
empregada doméstica. 
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3.2. ATIVIDADE RURAL 
 

3.2.1. Declaração de IRPF acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de 
restituição. 

3.2.2. Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica – IRPJ. 

3.2.3. Quaisquer declarações tributárias 
referentes a pessoa jurídicas vinculadas 
ao candidato ou ao membro de seu 
grupo familiar, quando for o caso. 

3.2.4. Extratos bancários dos últimos três 
meses, pelo menos, da pessoa física e 
das pessoas jurídicas vinculadas. 

3.2.5. Notas fiscais de venda (talão do 
produtor) dos últimos seis meses. 

3.2.6. Declaração do sindicato. 
 

3.3. APOSENTADOS E PENCIONISTAS 
 
3.3.1. Três últimos comprovantes de 

recebimento de aposentadoria ou 
pensão, pelo menos. Extratos bancários 
dos três últimos meses, pelo menos. 

3.3.2. Declaração de IRPF acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de 
restituição. 

3.3.3. Extrato de pagamento dos três últimos 
meses emitido pela internet no endereço 
eletrônico http://www.mpas.gov.br. 

 
3.4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS 

LIBERAIS  
 

3.4.1. Declaração de IRPF acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de 
restituição. 

3.4.2. DECORE . 
3.4.3. Quaisquer declarações tributárias 

referentes a pessoa jurídicas vinculadas 
ao candidato ou ao membro de seu 
grupo familiar, quando for o caso. 

3.4.4. Guias do recolhimento ao INSS dos três 
últimos meses, compatíveis com a renda 
declarada. 

3.4.5. Extratos bancários dos três últimos 
meses, pelo menos. 

 
3.5. SÓCIOS E DIRIGENTES DE 

EMPRESAS 
 
3.5.1. Três últimos contracheques de 

remuneração mensal / PROLABORE. 
3.5.2. Declaração de IRPF acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de 
restituição. 

3.5.3. Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica – IRPJ. 

3.5.4. Quaisquer declarações tributárias 
referentes a pessoas jurídicas vinculadas 
ao candidato ou ao membro de seu 
grupo familiar, quando for o caso. 

3.5.5. Extratos bancários dos últimos três 
meses, pelo menos, da pessoa física e 
das pessoas jurídicas vinculadas. 

 
3.6. RENDIMENTOS DE ALUGUEL 
 
3.6.1. 3.7.1. Declaração de IRPF acompanhada 

do recibo de entrega à Receita Federal 
do Brasil e da respectiva notificação de 
restituição. 

3.6.2. Extratos bancários dos três últimos 
meses, pelo menos. 

3.6.3. Contrato de locação ou arrendamento 
devidamente registrado em cartório 
acompanhado dos três últimos 
comprovantes de recebimentos. 

 


