
COMPROVANTE DE RENDA DO CANDIDATO À BOLSA E DE CADA  MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR  

NOME DO CANDIDATO (A): ________________________________________________________________ 

NOME DO MEMBRO: _____________________________________________DATA : ______/_______/2017           
IES:  _____________________________________ CURSO: ______________________________________ 

CADA MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR COM IDADE SUPERIOR A 14 AN OS DEVE OBRIGATORIAMENTE SE ENCAIXAR EM UM 
DOS GRUPOS RELACIONADOS ABAIXO: 

ASSALARIADO 

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contendo as páginas de: identificação e qualificação 
civil; contrato de trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado e alteração 
salarial; 
Cópia completa da declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física – IRPF Exercício 2016, Ano Calendário 2015, 
acompanhada do recibo de entrega da declaração de ajuste anual. SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 
http://www.receita.fazenda.gov.br, com a seguinte informação: sua declaração não consta na base de dados da Receita 
Federal; 

Três últimos contracheque no caso de renda fixa ou; seis últimos contra cheques quando houver recebimento de 
comissão ou hora extra ou; 3 três últimos recibos devidamente assinado e datado pelo empregador; 
Extratos bancários de contas corrente e poupança dos últimos 3 (três) meses, Caso não possua conta bancária 
encaminhar declaração datada, assinada, conforme ANEXO VII deste Edital. 

ATIVIDADE RURAL 

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contendo as páginas de: identificação e qualificação 
civil; contrato de trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado e alteração 
salarial; 
Cópia do contrato de parceria agrícola; 

Cópia das 03 (três) últimas Notas Fiscais de Produtor e cópia da folha do bloco de Nota Fiscal subsequente em 
branco; 
Declaração de renda, datada e assinada com firma reconhecida em cartório informando o valor mensal médio dos 
ganhos recebidos dos últimos 03 (três) meses indicando a origem da renda; 
Declaração do Sindicato Rural, emitida em papel timbrado, com carimbo do CNPJ e firma reconhecida em cartório 
ou Declaração comprobatória de percepção de rendimento – DECORE (apresentar somente documento original), 
assinada pelo contador inscrito no CRC - Conselho Regional de Contabilidade; 
Caso o candidato ou algum membro do grupo familiar não possua documentos dos itens “b”, “c” e “e” acima exigidos, 
deverá apresentar a Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP; 
Extratos bancários de contas corrente e poupança dos últimos 3 (três) meses, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas. Caso não possua conta bancária encaminhar declaração datada, assinada, conforme ANEXO 
VII deste Edital; 
Cópia completa da declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física – IRPF ou Pessoa Jurídica – IRPJ, Exercício 
2016, Ano Calendário 2015, acompanhada do recibo de entrega da declaração de ajuste anual. SE NÃO DECLARAR, 
documento retirado do site http://www.receita.fazenda.gov.br; 

Extrato Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, obtido junto ao INSS. 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

Extrato mais recente do pagamento de benefício, obtido por meio de consulta no endereço eletrônico 
http://www.mpas.gov.br;  

Extratos bancários de contas corrente e poupança dos últimos 3 (três) meses, Caso não possua conta bancária 
encaminhar declaração datada, assinada, conforme ANEXO VII deste Edital; 
Cópia completa da declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física – IRPF Exercício 2016, Ano Calendário 2015, 
acompanhada do recibo de entrega da declaração de ajuste anual. SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 
http://www.receita.fazenda.gov.br; 

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contendo as páginas de: identificação e qualificação 
civil; contrato de trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado e alteração 
salarial; 
Declaração datada e assinada de que não possui vínculo empregatício conforme ANEXO VI. 

AUTÔNOMOS/PROFISSIONAIS LIBERAIS 
Cópia completa da declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física – IRPF Exercício 2016, Ano Calendário 2015, 
acompanhada do recibo de entrega da declaração de ajuste anual. SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 
http://www.receita.fazenda.gov.br. 

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contendo as páginas de: identificação e qualificação 
civil; contrato de trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado e alteração 
salarial; 



Declaração datada e assinada com firma reconhecida em cartório informando o valor mensal médio dos ganhos 
recebidos dos últimos 03 (três) meses, indicando a origem da renda ou Declaração comprobatória de percepção de 
rendimento – DECORE (apresentar somente documento original), assinada pelo contador inscrito no CRC - 
Conselho Regional de Contabilidade; 
Extratos bancários de contas corrente e poupança dos últimos 3 (três) meses, Caso não possua conta bancária 
encaminhar declaração datada, assinada, conforme ANEXO VII deste Edital; 
Extrato Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, obtido junto ao INSS. 

 
 

SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS 
Cópia completa da declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física – IRPF ou Pessoa Jurídica – IRPJ, Exercício 
2016, Ano Calendário 2015, acompanhada do recibo de entrega da declaração de ajuste anual. SE NÃO DECLARAR, 
documento retirado do site http://www.receita.fazenda.gov.br; 

Três últimos contracheques de remuneração mensal; 
Extratos bancários de contas corrente e poupança dos últimos 3 (três) meses, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas. 
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contendo as páginas de: identificação e qualificação 
civil; contrato de trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado e alteração 
salarial; 
Contrato Social; 
Declaração comprobatória de percepção de rendimento – DECORE de distribuição de lucros (apresentar somente 
documento original), assinada pelo contador inscrito no CRC - Conselho Regional de Contabilidade; 

Extrato Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, obtido junto ao INSS. 

RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVE IS E IMÓVEIS 

Cópia completa da declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física – IRPF Exercício 2016, Ano Calendário 2015, 
acompanhada do recibo de entrega da declaração de ajuste anual. SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 
http://www.receita.fazenda.gov.br. 

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contendo as páginas de: identificação e qualificação 
civil; contrato de trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado e alteração 
salarial; 
Extratos bancários de contas corrente e poupança dos últimos 3 (três) meses, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas. Caso não possua conta bancária encaminhar declaração datada, assinada, conforme ANEXO 
VII deste Edital; 
Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos 
comprovantes de recebimentos. 

SEM RENDA OU RECEBIMENTO DE DOAÇÃO POR TERCEIROS 

Cópia completa da declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física – IRPF Exercício 2016, Ano Calendário 2015, 
acompanhada do recibo de entrega da declaração de ajuste anual. SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes. 

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contendo as páginas de: identificação e qualificação 
civil; contrato de trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado e alteração 
salarial; 
Extratos bancários de contas corrente e poupança dos últimos 3 (três) meses, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas. Caso não possua conta bancária encaminhar declaração datada, assinada, conforme ANEXO 
VII deste Edital; 
Caso o candidato receba algum tipo de doação de terceiros, deverá encaminhar declaração assinada e datada 
informando qual a forma de doação recebida e o valor referente à mesma nos últimos 03 (três) meses, conforme 
ANEXO IX deste Edital; 
Declaração datada e assinada de que não possui vínculo empregatício conforme ANEXO VI; 
Extrato Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, obtido junto ao INSS. 

SERVIDOR PÚBLICO 

Cópia dos (03) três últimos contra cheques; 
Publicação de nomeação ou contrato de trabalho contendo as informações do vínculo; 

Cópia completa da declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física – IRPF Exercício 2016, Ano Calendário 2015, 
acompanhada do recibo de entrega da declaração de ajuste anual. SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 
http://www.receita.fazenda.gov.br. 

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contendo as páginas de: identificação e qualificação 
civil; contrato de trabalho assinado; próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado e alteração 
salarial; 
Extratos bancários de contas corrente e poupança dos últimos 3 (três) meses, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas. Caso não possua conta bancária encaminhar declaração datada, assinada, conforme ANEXO 
VII deste Edital. 



OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 

 
 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO: __________________________ ___________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCI A DA IES: 

_________________________________________________________________________________________ 


