
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO FILANTRÓPICA  

 

1) INFORMAÇÕES GERAIS, SOLICITAMOS QUE LEIAM COM MUITA ATENÇÃO:  

Será concedida a Bolsa Filantrópica com base nos critérios básicos consignados nos termos das Leis Federais, Lei nº 12.101, de 
27 de novembro de 2009, bem como disposto na Portaria Normativa nº 15 de 11 de agosto de 2017.   

Para solicitação de Bolsa de Estudo Filantrópica, o estudante ou responsável legal, deverá entregar cópia simples dos documentos 
solicitados de todos aqueles que compõem a família. Logo, segundo o Art. 12 – da Portaria Normativa 15: “ Para fins de apuração 

da renda familiar bruta mensal per capita, bem como de seleção de beneficiários dos benefícios de Tipo 2, entende-se como grupo 
familiar a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o 
rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. ”  

 
O Responsável legal pelo aluno/candidato, declara estar ciente e concorda com a coleta dos dados indicados no formulário 
socioeconômico e demais documentos apresentados referente a concessão de bolsas de estudo, os quais serão utilizados 
internamente pelo Colégio Notre Dame Campinas para prestação dos serviços educacionais contratados, bem como para 

fornecimento destas informações aos órgãos públicos vinculados à educação, na esfera federal, estadual ou municipal, e ao INEP 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) que virem a solicitá-los ou quando a ele enviados para cumprimento de 
dever legal, tudo isso em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). Compromete-se o Colégio Notre 
Dame Campinas com a guarda e proteção dos dados que lhe foram fornecidos. 

 
O Responsável legal pelo aluno/candidato, declara estar ciente e concorda especificamente com o fornecimento dos dados de sua 
condição socioeconômica e de outros membros de sua família com a finalidade de avaliação de seu enquadramento para gozo de 
bolsa de estudos, nos termos da lei 12.101/09. 
 

 A documentação não será devolvida depois de entregue no Serviço Social, mesmo sendo o processo, indeferido.  
 

 Aluno com pais separados de fato: Os responsáveis deverão encaminhar toda documentação de ambos.  
 

 O Serviço Social poderá solicitar, a qualquer tempo, outros documentos que julgar necessário para avaliação. 
 

 Após Pandemia, a visita domiciliar poderá ser realizada pela assistente social, sem a necessidade de agendamento prévio.  
 
2) ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A AVALIAÇÃO DE BOLSA DE 
ESTUDO: 

 

OBS.: UTILIZAR O MODELO DE DECLARAÇÃO ENCAMINHADO, COM A ASSINATURA 
RECONHECIDA EM CARTÓRIO. 

3) OS DOCUMENTOS SÃO OBRIGATÓRIOS PARA TODOS QUE RESIDEM NA CASA: 

 
● Declaração de próprio punho sobre os Motivos da Solicitação, ESCRITA PELO RESPONSÁVEL, explicando a necessidade 

da bolsa de estudo. (Essa declaração é a única que não precisa reconhecer firma em Cartório e não tem modelo anexo); 
● Cópia RG e CPF de todos que residem na casa; 
● Cópia Certidão de nascimento (caso não tenha RG); 
● Cópia da Carteira de trabalho (Páginas da: foto, Qualificação Civil, último Contrato de Trabalho e página seguinte em 

branco) de todos os integrantes da casa (a partir dos 16 anos, inclusive desempregados e aposentados, proprietários 
de empresas e profissionais liberais). Quem tiver duas ou mais Carteiras de Trabalho, deverá tirar cópias de todas. 

4) VERIFIQUE EM QUAL SITUAÇÃO SE ENQUADRA CADA MEMBRO DA CASA, E APRESENTE OS DOCUMENTOS: 

Situação Conjugal 

● Casado: certidão de casamento OU 
● União estável: declaração de União Estável (página 1 do modelo de declaração). 

Se separado  

● Divórcio: Certidão de Casamento com Averbação, Formal de Partilha e documento de pensão alimentícia judicial. 
● De Fato (separação de corpos): Declaração de Separação de Fato. (página 2 do modelo de declaração). 

Se assalariado (trabalho com carteira assinada ou funcionário público) 

● 6 últimos holerites. 
Se estagiário  

● Contrato de estágio assinado e último holerite ou extrato bancário com depósito identificado. 
Se desempregado  

● Rescisão contratual, Guia do saque do FGTS e guia/recibo Seguro Desemprego, para demitidos há 1 ano. 



 
Se trabalhar informalmente, autônomo ou profissional liberal (sem registro em carteira de trabalho e não sendo sócio / 
proprietário de empresa)  

● Declaração de trabalho Informal ( página 3 do modelo de declaração); 
Se aposentado, Pensionista ou recebendo benefício do INSS (Auxílio Doença ou LOAS).  

● Extrato do benefício do INSS – atualizado com renda bruta, solicitado na agência do INSS, no banco ou na Internet. 
Se sócio proprietário de empresa, (Sociedade Empresária Limitada-Ltda.), Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (Eireli), Empresa individual, Microempreendedor Individual (MEI), Sociedade Simples (SS), Sociedade Anônima  
(SA), Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
● DECORE Original emitido e assinado pelo Contador e pelo Sócio / Proprietário, com valor de Pró Labore e Distribuição de 

Lucros mensal, dos 6 últimos meses, com exceção do MEI. 
Caso a empresa não faça Distribuição de Lucros mensal, anexar Declaração do Contador, com o Valor Anual Distribuído 
no último exercício.  

● Extrato conta bancária, Pessoa Física, dos últimos 6 meses, (conta corrente, salário, poupança, aplicações, previdência privada) 
impresso pela internet ou solicitado na Agência Bancária. Obs.: Extrato retirado em Caixa Eletrônico NÃO SAI todo esse 
período; 

● Extrato de conta bancária, Pessoa Jurídica, dos últimos 6 meses, (conta corrente, poupança, aplicações), impresso pela internet 
ou solicitado na Agência Bancária; 

● Contrato Social da Empresa e alterações contratuais; 
● Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Completa com recibo, ano vigente. 
● Empresa Inativa, apresentar declaração de inatividade (DCTF Inativa). 
● Se for MEI = Relatório Mensal do MEI (página 4 do modelo de declaração); 
 
Extratos Bancários: De todos os componentes do grupo familiar: 

● Registrato (elenca todas as contas bancarias ativas ou não e ausência de conta, se for o caso) 
https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS    ou   através do app do seu banco   e   todos os Extratos bancários dos 

últimos 6 meses (conta corrente, salário, poupança, aplicações, previdência privada) impresso pela internet ou solicitado na Agência 
Bancária. Obs.: Extrato retirado em Caixa Eletrônico NÃO SAI todo esse período.  

 
Se Declarar Imposto de Renda  

● Declaração de Imposto de Renda COMPLETA do ano vigente e Recibo de Entrega da declaração. 
Se Não declarar Imposto de Renda (Isento)  

● Comprovante Impresso no site da Receita Federal, do ano vigente para todos que possuem CPF. 

Para obter o comprovante consultar pela internet, no link: 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp “Consulta Restituição IRPF”, 
digitar o CPF, data nascimento e código – imprimir a mensagem que sair; 

Declaração de Bens – Apenas um responsável pela família faz a declaração - verificar qual situação se encaixa: 
● Possuem bens mas não estão declarados no IRPF ou vocês são Isentos de IR ( página 5 do modelo de declaração ) OU 

não possuem bens ( página 6 do modelo de declaração ); 
Se possuir Bens próprios:  

● Imóvel = IPTU / ITR – do ano vigente, cópia da folha onde consta valor venal. Veículo próprio ou utilizam em nome de 
outra pessoa – cópia licenciamento / Financiamentos/Consórcios (veículos/imóveis) – cópia ultimo comprovante pago. 

Se Receber Pensão Alimentícia ou ajuda financeira  

● Documento expedido pelo juiz, referente a pensão alimentícia dos filhos e comprovante do recebimento do valor da pensão; 
● Em caso de acordo verbal: Declaração de pensão alimentícia ou ajuda financeira ( página 7 do modelo de declaração), 

feita por quem paga, e 6 últimos extratos da conta bancária onde é depositado o valor da pensão/ajuda, Impresso pela 
internet ou solicitado na Agência Bancária. Obs.: Extrato retirado em Caixa Eletrônico NÃO SAI todo esse período. 

Se NÃO receber pensão alimentícia  
● Declaração ( página 8 do modelo de declaração). 

Se RECEBER aluguel  

● Contrato dos imóveis alugados com valor atualizado. 
Se PAGAR aluguel  

● Por imobiliária: Contrato de aluguel, Último Recibo pago e condomínio (se houver). 
● Sem Contrato Formal: Declaração de aluguel ( página 9 do modelo de declaração) e condomínio (se houver). 

Se morar em imóvel cedido  
● Declaração ( página 10 do modelo de declaração) e condomínio (se houver). 

Se possuir Gasto Elevado com medicamentos de uso contínuo ou doença grave 

● Laudo médico atualizado com CID. 
● Receitas e notas fiscais do medicamento de uso continuo (último mês). 

Outros Documentos:  
● Para famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, obrigatório a 

apresentação do comprovante. 
● Despesas: última conta de água/luz/cartão de crédito/financiamentos/internet/condomínio/celular/seguro e outras que 

julgar necessário. 

https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_trabalho_informal.pdf
https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_ausencia_bens.pdf
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_ausencia_bens.pdf
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_ausencia_bens.pdf
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_ausencia_bens.pdf
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_ausencia_bens.pdf
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_ausencia_bens.pdf
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_ausencia_bens.pdf
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_ausencia_bens.pdf
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_ausencia_bens.pdf
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_pensao_alimenticia_ajuda_financeira.pdf
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_nao_recebe_ajuda_financeira.pdf
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_imovel_alugado.pdf
https://www.notredamecampinas.com.br/wp-content/uploads/2019/05/declaracao_imovel_cedido.pdf

