
 

CHECK LIST DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS- BOLSA SOCIAL 2022 
1- Aluno / Candidato:                                                                         ___________ 
    Celular do responsável _________________________ e-mail do responsável ________________________ 

□ RG   
□ CPF          

□ Regularidade de CPF - http://cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao/default.asp 
□ Em caso de falecimento de pai ou mãe – Certidão de Óbito 
□ Em caso de pais separados – Comprovante se recebe ou não Pensão (orientações na lista de 
documentos)  
□ Em caso de Guarda Compartilhada – Deverão ser apresentados todos os documentos de ambos os responsáveis 
pelo menor. 
 
2 –RESPONSÁVEL FINANCEIRO- Integrante Familiar maior de 18 anos (seguir a mesma base para todos 
que residem sob o mesmo domicílio maiores de idade):  
Grau de Parentesco: __________________________                

□ Ficha Socioeconômica 

□ Protocolo 

□ ANEXO 4 todo transcrito à próprio punho, para não precisar reconhecer firma em cartório 
□ RG  
□ CPF   
□ Estado Civil (orientações na lista de documentos, se solteiro apenas colocar a Certidão de Nascimento) 

□ Regularidade de CPF  - http://cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao/default.asp 
□ Comprovante de Residência ou ANEXO 7 (Todo transcrito à próprio punho) 
□ Comprovante de Renda (orientações na lista de documentos)   

□ Carteira de Trabalho Profissional (páginas da foto, qualificação civil, do último contrato de trabalho 

que tiver registro, com a página seguinte em branco, e a última anotação geral que tiver, com a página 

seguinte em branco) OU caso não possua, fazer carteira de trabalho 

digital https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect= 

□ Decl. De Imposto de Renda Completa (incluindo recibo de entrega) ou Declaração de 

Isento https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 
□ RENAVAM (Caso possua veículo, se financiado, comprovante de pagamento do Financiamento dos 3 últimos 
meses)  OU   Certidão Negativa do DETRAN (caso não possua veículo em seu nome) 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade  
□ Em caso de estudante (Declaração Escolar ou de Regularidade de Matrícula no caso de Ensino Superior, e se 
Bolsista deve constar a Bolsa em usufruto) 
□ Situação da Moradia (Se a residência é própria, alugada, cedida, financiada - orientações na lista de 
documentos) 
□ Todas as despesas que comprometem a renda familiar (ex; luz, condomínio, plano de saúde, Internet, fatura de 
cartão, etc.) 
□ Se inscritos no CadÚnico – colocar o formulário de inscrição, caso receba algum benefício social colocar 
comprovante de pagamento dos 3 últimos meses + cartão do Bolsa Família. 
 
3 - Integrante Familiar maior de 18 anos (seguir a mesma base para todos que residem sob o mesmo 
domicílio maiores de idade): ____________________________________________________________                                                                  
Grau de Parentesco: __________________________                

□ RG  
□ CPF   
□ Estado Civil (orientações na lista de documentos, se solteiro apenas colocar a Certidão de Nascimento) 

□ Regularidade de CPF  - http://cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao/default.asp 
□ Comprovante de Residência ou ANEXO 7 (Todo transcrito à próprio punho) 
□ Comprovante de Renda (orientações na lista de documentos)   

□ Carteira de Trabalho Profissional (páginas da foto, qualificação civil, do último contrato de trabalho 

que tiver registro, com a página seguinte em branco, e a última anotação geral que tiver, com a página 

seguinte em branco) OU caso não possua, fazer carteira de trabalho 

digital https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect= 

http://cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao/default.asp
https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect=
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade
https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect=


 

□ Decl. De Imposto de Renda Completa (incluindo recibo de entrega) ou Declaração de 

Isento https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 
□ RENAVAM (Caso possua veículo, se financiado, comprovante de pagamento do Financiamento dos 3 últimos 
meses)  OU   Certidão Negativa do DETRAN (caso não possua veículo em seu nome) 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade  
□ Em caso de estudante (Declaração Escolar ou de Regularidade de Matrícula no caso de Ensino Superior, e se 
Bolsista deve constar a Bolsa em usufruto) 

 
4 - Integrante Familiar maior de 18 anos (seguir a mesma base para todos que residem sob o mesmo 
domicílio maiores de idade): ____________________________________________________________                                                                  
Grau de Parentesco: __________________________                

□ RG  
□ CPF   
□ Estado Civil (orientações na lista de documentos, se solteiro apenas colocar a Certidão de Nascimento) 

□ Regularidade de CPF  - http://cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao/default.asp 
□ Comprovante de Residência ou ANEXO 7 (Todo transcrito à próprio punho) 
□ Comprovante de Renda (orientações na lista de documentos)   

□ Carteira de Trabalho Profissional (páginas da foto, qualificação civil, do último contrato de trabalho 

que tiver registro, com a página seguinte em branco, e a última anotação geral que tiver, com a página 

seguinte em branco) OU caso não possua, fazer carteira de trabalho 

digital https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect= 

□ Decl. De Imposto de Renda Completa (incluindo recibo de entrega) ou Declaração de 

Isento https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 
□ RENAVAM (Caso possua veículo, se financiado, comprovante de pagamento do Financiamento dos 3 últimos 
meses)  OU   Certidão Negativa do DETRAN (caso não possua veículo em seu nome) 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade  
□ Em caso de estudante (Declaração Escolar ou de Regularidade de Matrícula no caso de Ensino Superior, e se 
Bolsista deve constar a Bolsa em usufruto) 

 
5 - Integrante Familiar menor de 18 anos (seguir a mesma base para todos que residem sob o mesmo 
domicílio menores de idade): __________________________________________________________                                                                 
Grau de Parentesco: _________________________              

□ RG ou Certidão de Nascimento 
□ CPF   

□ Regularidade de CPF  - http://cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao/default.asp 

□ Declaração Escolar 
□ Em caso de pais separados – Comprovante se recebe ou não Pensão (orientações na lista de 
documentos)  
□ Em caso de Guarda Compartilhada – Deverão ser apresentados todos os documentos de ambos os responsáveis 
pelo menor. 
 
 
6 - Integrante Familiar menor de 18 anos (seguir a mesma base para todos que residem sob o mesmo 
domicílio menores de idade): __________________________________________________________                                                                 
Grau de Parentesco: _________________________              

□ RG ou Certidão de Nascimento 
□ CPF   

□ Regularidade de CPF  - http://cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao/default.asp 

□ Declaração Escolar 
□ Em caso de pais separados – Comprovante se recebe ou não Pensão (orientações na lista de 
documentos)  
□ Em caso de Guarda Compartilhada – Deverão ser apresentados todos os documentos de ambos os responsáveis 
pelo menor. 
 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade
https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect=
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade

