Guia ilustrado de
documentos para solicitação de auxílios/bolsas
Programa de Assistência e Apoio ao Estudante
PAAE

APRESENTAÇÃO

O presente manual ilustrativo foi desenvolvido pelo Serviço Social do IFBA,
campus Vitória da Conquista, com base no “Guia ilustrado de documentos para
solicitação de auxílios da PROAE, Universidade Federal da Bahia.”, objetivando facilitar

o levantamento e entrega de documentos pelos (as) estudantes que pretendem
solicitar auxílios e bolsas do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante
(PAAE).

Através de ilustrações demonstrativas, os (as) estudantes terão a
possibilidade de sanar possíveis dúvidas a respeito de documentos mais comuns
presentes na relação de documentos do Edital PAAE. Alguns itens explicarão o
passo a passo para a obtenção dos documentos em questão, enquanto outros
apresentarão instruções sobre a maneira correta de tirar cópia deles.

Este manual não contém a lista completa de documentos exigidos para
a solicitação de auxílios e bolsas do PAAE, apresentando apenas alguns
documentos nos quais foi identificado o maior número de erros ou
dificuldades na entrega pelo (a) estudante. Com isso, o manual NÃO substitui
a orientação do edital, devendo ser utilizado apenas de forma complementar.

1. Preenchimento do formulário socioeconômico
1.1 O (a) estudantes deverá acessar o SISTEMA PAAE e preencher o formulário
socioeconômico.
Para a realização do cadastro no SISTEMA PAAE, o(a) estudante deverá acessar o site
http://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil, no qual estará disponível um link
para acesso ao sistema do PAAE. Ao clicar no link, o(a) estudante será redirecionado para
a página inicial do sistema, onde deverá acessar o ambiente do aluno, realizar um cadastro
de login e senha utilizando seu número de matrícula e, em seguida, acessar o sistema com
a senha criada. Após essa etapa, o(a) estudante poderá acessar o sistema e preencher o
formulário socioeconômico.
Deve-se evitar o acesso ao SISTEMA PAAE e o preenchimento do formulário
socioeconômico através de telefones celulares, smartphones e tablets devido a
incompatibilidades com tais dispositivos.

[Imagem 1 – exemplo da primeira página do SISTEMA PAAE]

[Imagem 2 – exemplo de acesso ao SISTEMA PAAE]

[Imagem 3 – exemplo de página de cadastro no SISTEMA PAAE]

[Imagem 4– exemplo da página de Formulário Socioeconômico do SISTEMA PAAE]

1.2 Todos os estudantes novos ou que foram bolsistas em 2018 deverão preencher e assinar o
Termo de Responsabilidade PAAE 2019 (disponível em http://porta.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil),
scanear e anexar no Sistema PAAE, sob pena de indeferimento da inscrição no programa;

[Imagem 5– exemplo do Termo do Responsabilidade disponível em http://porta.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil]

2. Carteira de identidade, CPF e Certidão de Nascimento
O estudante deve tirar cópia legível das duas faces do documento de identidade que já contém o
CPF

[Imagem 6 – exemplo de cédula de identidade]

Para o caso de identidades que não possuem o número de CPF, deve-se tirar a cópia da identidade
e do CPF.
Existem duas possibilidades de apresentar o CPF:
Tirar uma cópia do antigo cartão de CPF

[Imagem 7 – exemplo de cartão de CPF]

OU
Apresentar o comprovante de situação cadastral de CPF, disponível no site da Receita Federal:
Acessar o link http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp
e seguir os passos:
Preencher os dados solicitados, com o número de CPF, os caracteres de segurança
gerados e clicar no botão “consultar”

[Imagem 8– tela da página da Receita Federal]

Uma nova página irá abrir, com o seu comprovante de situação cadastral de CPF. Clique no botão
“preparar página para impressão”, no canto inferior direito da tela. Imprima a página em seguida

[Imagem 9 – tela da página da Receita Federal]

Certidão de nascimento

(O modelo pode variar a depender de cada Unidade Federativa (estado), mas em
todos eles constam as informações da figura abaixo)

[Imagem 10– exemplo de certidão de nascimento]

3. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
Tirar cópia legível da página da foto (frente e verso). Verificar orientações do Anexo I do Edital.

Frente

Verso

Imagem 11 – exemplo de carteira de trabalho

Tirar cópia legível da página com registro do último contrato de trabalho e da página em branco
subsequente. Caso não haja contrato de trabalho, tirar cópia da página em branco.

CTPS com contrato de trabalho

CTPS sem contrato de trabalho
[Imagem 12 – exemplo de carteira de trabalho]

4.

Extratos de conta bancária

O (a) estudante deverá apresentar cópias legíveis dos extratos bancários dos últimos três meses
de conta corrente, conta poupança, conta salário, conta jurídica ou de outras contas. Em caso
de conta conjunta ou de extratos bancários que não identificarem o titular, apresentar
documento que comprove titularidade da conta, como exemplo: cópia do cartão, folha de
cheque e outros;
Para obter os extratos da conta bancária, basta imprimir um extrato no banco de origem no
caixa eletrônico ou no balcão de atendimento. Os extratos devem constar os três últimos
meses completos. Exemplo.: do início de janeiro, fevereiro e até o final do mês de março.
O (a) estudante deverá entregar os extratos bancários de todos os membros da família maiores
de 16 anos para comprovação de renda.
Não serão aceitos saldos de conta bancária somente extratos bancários.

Verificar os valores e questionar se
não enviou a documentação. Exemplo:
Tem um valor de 25 mil reais, qual o
motivo do valor? Tem candidatos (as)
que já encaminham a documentação,
exemplo: empréstimo

[Imagem 13– exemplo de extrato de conta bancária ]

5.

Declaração de Imposto de Renda

O (a) estudante deverá apresentar cópia completa, incluindo declaração de bens e direitos, com recibo de entrega,
da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de todos os membros e/ou Declaração Anual de Imposto
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano corrente, quando for o caso.

[Imagem 14– exemplo de Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física]

Quando não declarar Imposto de Renda, deverá entregar Declaração de Isento, impressa, preenchida e
assinada, disponível no site http://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil.

[Imagem 15– exemplo de Declaração de Isento de Imposto de Renda de Pessoa Física]

7.

Recibo de Pagamento assinado

Contra-cheques, Holarites, Comprovante de rendimentos, demonstrativos de pagamento de salários, pró-labores
ou recibos de pagamento de salário deverão estar devidamente assinados pelo (a) funcionário (a) e datados. Sem
assinatura são considerados inválidos para comprovação de renda. Os contra-cheques que possuem código de
validação serão aceitos sem assinatura.

[Imagem 16– exemplo de recibo de pagamento de salário]

8. Declaração de Renda e Ocupacional
Trabalhador autônomo e informal
(Na declaração deve constar as informações contidas no modelo abaixo apresentado)

Nos casos em que o estudante e/ou membro familiar exercer atividade remunerada, como autônomo ou informal,
sem registro na Carteira de Trabalho, deverá apresentar uma das declarações abaixo, disponíveis em
http://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil.

1.

(Imagens 17 e 18, exemplos de declarações disponíveis no site http://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil )

Para quem exerce a função de Trabalhador(a) Autônomo(a) ou Microempreendedor(a) Individual
(MEI), apresentar a Declaração Anual do Simples Nacional.

SIMEI

[Imagem 19 - Exemplo de Declaração Anual do SIMEI]

Para o microempresário (ME): DEFIS (Declaração anual de informações sociais e fiscais) (antigo DASN
– declaração anual do simples nacional) do ano anterior e o extrato de faturamento do último mês
corrente, gerado no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.

[Imagem 20 e 21 - Exemplo de Declaração anual de informações sociais e fiscais) e o extrato de faturamento gerado no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional]

Declaração de Dados da Empresa
Para Microempreendedor individual, proprietário ou sócio de empresa, apresentar Declaração de
Dados da Empresa, preenchida e assinada, conforme modelo abaixo, disponível no site
http://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil.

[Imagem 22 - Exemplo de Declaração de Dados da Empresa]

Trabalhador Rural
Apresentar Declaração de sindicato, associação ou cooperativa sobre a produção anual a terra com
renda mensal ou anual.

[Imagem 23 - Exemplo de Declaração de Sindicato Rural ]

É importante informar quais são os meses de exercício da atividade em relação a renda obtida. No
exemplo acima, a declaração está incompleta, pois não informa quais são os meses.

Declaração de Trabalho Rural
Apresentar Declaração de Trabalhador Rural com todos os campos preenchidos. Deve-se especificar a
atividade agropecuária principal (produtor de feijão, criador de ovelhas etc) e destinação ( Subsistência,
Comercialização ou não desenvolvo atividade agropecuária, somente auxilio nos serviços domésticos do
grupo familiar).

[Imagem 24 - Exemplo de Declaração de Trabalhador Rural disponível no site http://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil ]

9. Comprovante de participação em programas sociais
(Bolsa Família, Auxílio Safra, Benefício de Prestação Continuada, etc)
Pode ser comprovado por meio de cópia do cartão do programa assistencial ou documento de inscrição
no programa com identificação do beneficiário.

[Imagem 25 – exemplo de comprovante de participação em programa social]

O extrato deve conter o nome do (a) beneficiário e o valor do benefício.

[Imagem 26– exemplo de comprovante de extrato de participação em programa social]

11. Carnê de IPTU do ano vigente
Deve ser feita cópia do canhoto do carnê. Não precisa estar pago.

[Imagem 27– carnê de IPTU]

(Nos casos em que o imóvel for isento de IPTU ou estiver em situação irregular, a comprovação se
dará mediante apresentação de declaração, indicando a referida situação do imóvel, assinada pelo
proprietário)
Para quem reside em Vitória da Conquista e deseja comprovar por meio da segunda via do IPTU, basta acessar o
site da Secretaria da Fazenda (http://servicos.pmvc.ba.gov.br/) e clicar em “ Emissão de DAM/IPTU”

Em seguida, deve preencher o campo com o número de inscrição e clicar em “consultar”

[Imagens 28 e 29 - telas a página da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista]

12. ITR – Declaração de Imposto Territorial Rural

[Imagens 30 e 31 – exemplo de Declaração do Imposto Territorial Rural]

13. Comprovante de despesas com luz
Os dados do cliente, o endereço e o consumo mensal devem estar legíveis.
(Também serve como comprovante de residência)

[Imagem 32 – exemplo de conta de luz]

14. Comprovante de despesas com água
Os dados do cliente, o endereço e o consumo mensal devem estar legíveis
(Também serve como comprovante de residência)

[Imagem 33 – exemplo de conta de água]

15. Comprovante de despesas de telefone
(se for o caso)

[Imagem 34 – exemplo de conta de telefone]

16. Comprovante de despesas de aluguel
(Não existe um modelo definido para comprovante de despesas com aluguel, mas o que deve ser
apresentado precisa conter os dados principais e assinatura do locador)

[Imagem 35 – exemplo recibo de aluguel]

17. Contrato de Aluguel
Não existe um modelo definido para contrato de aluguel, mas o que deve ser apresentado
precisa conter os dados principais, assinatura do locador e do inquilino. Caso não haja
reconhecimento de firma do contrato de aluguel, o mesmo deverá ser apresentado
acompanhado da cópia do RG do proprietário do imóvel.

[Imagem 36 – exemplo de primeira página contrato de locação de imóvel]

Declaração de Residência
Caso não possua contrato de aluguel, apresentar a Declaração de Residência e anexar, obrigatoriamente, a
cópia do RG do declarante. Se houver contrato de aluguel em nome de outra pessoa, deverá apresentar a
Declaração de Residência juntamente com a cópia do contrato.

[Imagem 37 – exemplo de Declaração de Residência disponível no site http://portal.ifba.edu.br/conquista/assistencia-estudantil]
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