
Anexo II 

DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE ORIGEM ESCOLAR E RENDA FAMILIAR 

 

1. Documentos para comprovação de origem escolar:  

a) Histórico escolar do ensino médio e/ou boletins escolares do ensino médio do 
discente solicitante. 

1.1. Na ausência destes, pode-se o discente apresentar declaração da(s) escola(s) onde 
cursou os  três anos do ensino médio. 

2. Documentos para comprovação de renda familiar: 

a) Bolsista/Estagiário  
(PIBIC,  PIBEX,  CNPQ, 
CAPES, PET/ Monitoria, 
Bolsa administrativa dentre 
outros). 

Declaração  emitida  (assinada  e  carimbada)  pela  respectiva  instituição,  
onde  conste:  vigência  e  valor  da  bolsa/estágio. Ressaltando  que  a  
apresentação  deste  documento  não  anula  a apresentação  da  declaração  
de  rendimentos  (declaração de desemprego,  autônomo,  três últimos  
contracheques,  dentre outros). 

b)  Trabalhador  com  
vínculo empregatício 
(trabalho formal,  contrato  
de  trabalho, 
emprego/serviço público). 

Cópia dos três últimos contracheques. 

c) Trabalhador (a) 
autônomo ou informal.  

Declaração de Autônomo, conforme modelo disponível no site:  
www.sae.unifesspa.edu.br. 

Se  filiados à  Associação,  Cooperativa  ou  Sindicato  devem declarar  a  
renda  mensal  por  meio  de  documento  timbrado expedido    por    essas    
entidades    como    respectivo    CNPJ,  assinatura e carimbo do dirigente ou 
responsável. 

d) Familiar em  situação  
de desemprego  (sem 
renda salarial ou informal). 

Declaração  de  desemprego conforme  modelo  disponível  no site:  
www.sae.unifesspa.edu.br . 

e) Aposentado(a), 
pensionista   ou   
beneficiário(a) do Benefício 
de Prestação Continuada. 

Extrato de pagamento do benefício do último mês, emitido pela internet no 
endereço eletrônico:  
http://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml 

Não será aceito extrato de pagamento bancário.  
f) Se beneficiário (a)    de 
Programas do  Governo 
Federal,  Estadual ou 
Municipal. 

Cópia do comprovante do último extrato bancário da Bolsa  Trabalho, Bolsa 
Família e demais bolsas. Ressaltando que a apresentação deste documento 
não anula anexar a declaração de rendimentos (declaração de desemprego, 
autônomo, três últimos contracheques, dentre outros). 

g)  Se  beneficiário  de  
Pensão Alimentícia. 

Cópia   da   decisão   judicial,   seguida   do   último   extrato bancário, 
constando o nome do (a) beneficiário (a).  

Se  o  pagamento  da  pensão  alimentícia  tiver  sido  mediante acordo verbal   
entre   as   partes, o   (a)   discente   deverá apresentar declaração  assinada  
por   ambos, constando   o valor recebido. 

 

2.1. Além destes, serão necessárias cópias de documentos de identidade com foto de cada 
membro da família. Para menores de 18 anos, pode-se apresentar certidão de nascimento. 
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