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ANEXO IV 
 

LISTA DE DOCUMENTOS 
 

 

a) Cadastro Único com última atualização cadastral realizada a no máximo 2 anos 
(obrigatório só para quem está inscrito no CadÚnico);  

b) CPF do aluno; 

c) Boletim do aluno;  

d) Última Declaração de Imposto de Renda (todas as páginas, incluindo recibo - do 
pai e da mãe) 

e) RG e CPF do pai, da mãe e de membros do grupo familiar com mais de 18 anos;  

f) RG  ou certidão de nascimento de todos os membros do grupo familiar menores 
de 18 anos;  

g) Carteira de Trabalho de todos os membros do grupo familiar com mais de 18 anos 
ou  16 anos caso a família possua adolescentes que estejam trabalhando. Trazer 
as cópias das seguintes páginas da CTPS: a que contém a foto, a qualificação civil, 
o último contrato assinado ou dado baixa e a próxima página, que deverá estar em 
branco;  

h) 3 últimos contracheques: caso o requerente esteja trabalhando com carteira 
assinada, ou EMPREGADO; 

i) Comprovante de endereço em nome do aluno ou de integrante do grupo familiar, 
na ausência de documento comprobatório apresentar declaração de próprio 
punho, simples, assinada pelo responsável, informando o nome e o endereço; 

j) No caso de empregado doméstico anexar os três últimos recibos do E-Social; 

k) Se algum membro do grupo familiar for empregador ou sócio-proprietário: trazer 
contrato social e comprovante de decore assinado por contador ou declaração de 
imposto de renda completa; 

l) Comprovante de recebimento e/ou de pagamento de pensão alimentícia, constante 
do ANEXO III quando for o caso; 

m) Comprovante de recebimento de aluguéis, quando for o caso; 

n) Nos casos de trabalhador autônomo ou informal, anexar declaração constante do 
ANEXO II informando a atividade que exerce e a renda mensal nos últimos 6 
meses 

o) Extrato do INSS (CNIS) dos familiares maiores de 18 anos, com QR CODE.  

p) Extrato do benefício, contribuição ou Nada Consta do INSS, que pode ser retirado 
pelo aplicativo ou pelo site meu.inss.gov.br, com o QR CODE do órgão. 


