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LISTA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE CARÊNCIA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA PECCA 
 
 

Esta lista é uma sugestão de documentos que poderão ser apresentados para comprovação de carência.  
O candidato deverá verificar quais se enquadram em sua situação, não sendo obrigatório a apresentação de todos.  

 
CÓPIA DE DOCUMENTOS 

(  ) Cópia do Documento de Identidade e CPF de todos os componentes do grupo familiar e certidão de nascimento 
dos menores.  

(  ) As contas de água, luz e telefone dos últimos 60 dias(preferência do último mês) 
Obs.: Não é necessária autenticação em Cartório ou apresentação do original dos documentos acima.  

 
APRESENTAR CERTIDÃO NEGATIVA 

Do INSS, a CNIS – Certidão Negativa de Informações Sociais de todos os componentes do Grupo Familiar 
(comprovar que não usufruem de outra renda, como aposentadoria, nem benefício ou auxílio saúde). 

 
 

CÓPIA 
Comprovante de endereço/residência atualizada e que comprove que reside, em nome do aluno.  
Comprovante atualizado de rendimento próprio e dos integrantes de seu grupo familiar de acordo com a situação 
de cada componente: 

 
a) de assalariado  

(  ) cópia do último contracheque e 
(  ) Carteira de trabalho atualizada (cópia das páginas da foto, qualificação civil, do último contrato de trabalho e 
da folha imediatamente seguinte). 

 
b) Se trabalhar autônomo ou profissional liberal: 

(  ) guias de recolhimento do INSS dos três últimos meses; 
(  ) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE dos últimos três meses, expedida por 
contador inscrito no CRC) 
 

c) Se diretor ou proprietário de empresa: 
(  ) comprovante de renda(através do DECORE); 
(  ) contrato social  
(  ) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. 

 
d) Se aposentado ou pensionista: 

(  ) comprovante de recebimento de aposentadoria ou pensão e  
(  ) comprovar ainda que atualmente não está exercendo outra atividade que proporcione renda através da 
Carteira de Trabalho.  
 

e) Se desempregado ou se nunca trabalhou: 
(  ) Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia das páginas da foto, qualificação civil, do último contrato de 
trabalho e da folha imediatamente seguinte); 
(  ) para quem não possui Carteira de Trabalho (nunca teve ou perdeu), apresentar Declaração CNIS – Consulta 
Nacional de Informações Sociais a ser retirado no IN?SS; 
(  ) comprovante de seguro desemprego (último mês recebido). 
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f) se agricultor: 
(  ) comprovar a renda média mensal dos últimos 3 (três) anos através de declaração expedida pelo respectivo 
Sindicato (a renda deve vir discriminada separadamente, ano a ano e deve conter calor com insumos). Especificar 
em quantos hectares produz, que produtos, quanto produz e comercializa anualmente. Informar também quantos 
dependentes trabalham e dependem, efetivamente, desta atividade. 
 

g) comprovação de outros rendimentos: 
(  ) pensão alimentícia; 
(  ) benefício previdenciário; 
(  ) renda proveniente de aluguéis; 
(  ) trabalha no mercado informal – apresentar declaração com duas testemunhas; 
(  ) quaisquer outras fontes de rendimentos. 
 

h) declaração de Imposto de Renda ou Situação do Declarante. 
(  ) Cópia da última Declaração de Imposto de Renda de todos os maiores de 18 anos do grupo familiar, inclusive 
do candidato (com especificação de patrimônio) ou Consulta da Situação do Declarante, retirado no site da Receita 
Federal; 
 

i) Comprovante das condições de moradia (se financiada, alugada ou cedida): 
(  ) se financiada, a última prestação paga; 
(  ) se alugada, o ultimo recibo de pagamento de locação juntamente com o contrato de locação (autenticados); 
(  ) se cedida, declaração do proprietário com duas testemunhas (com firma reconhecida). 
 

j) Comprovação de doença crônica ou de tratamento continuo: 
(  ) atestado médico comprovatório referente aos últimos três meses; 
(  ) comprovantes de despesa dos últimos 3 (três) meses (nota ou cupom fiscal da farmácia em nome do portador 
da doença); 
 

k) se possuir outro tipo de financiamento (veiculo, empréstimo pessoal) apresentar comprovantes atual 
de gastos. 
 

l) apresentar comprovante de gastos com transporte do aluno e dos demais membros do grupo familiar, 
bem com o comprovante de gastos com educação de outro membro do grupo familiar que não o candidato, se for 
o caso. 
 
 
 
 
 
 

Boa sorte! 
Coordenação do PECCA 

 
 
 

 


