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ANEXO II

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE RENDA E DE DESPESAS MENSAIS 

O  candidato  deverá  preencher  o  questionário  sócio  econômico  ( ANEXO  I  )  e  juntar  cópias
( Comuns ),  SEM NECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO e apresentar a CTPS  ( Carteira de
Trabalho e Previdência Social) original e das documentações abaixo descritas. Havendo dúvidas,
favor  comparecer  ao  Serviço  Social  do  campus  ou  encaminhar  para  o  e-mail
servicosocial.saj@ifba.edu.br:

I. Documento do (a) aluno(a):
a)  Carteira  de  Trabalho e  Previdência  Social  –  CTPS,  páginas:  “Identificação”,  “Qualificação
Civil”, da página com registro do último contrato de trabalho e da página em branco subsequente.
Caso não haja nenhum registro de contrato de trabalho, tirar cópia da página em branco. Se não
tiver carteira de trabalho, assinará uma declaração que não possui esse documento.
b) Além da carteira de trabalho ( CTPS ) o/a candidato deverá apresentar um ou mais (quando for o
caso) os seguintes documentos de seu grupo familiar (cópias),  exceto da carteira de trabalho, que
além das cópias das folhas abaixo listadas, deverá ser apresentada a original :

II. Documento de Identificação (RG; ou carteira nacional de habilitação; ou  Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS, páginas: “Identificação”, “Qualificação Civil”,  ou carteira de registro
de categoria profissional ou passaporte) dos maiores de 18 (dezoito) anos que compõem o núcleo
familiar; 

III Certidão de Nascimento dos menores de 18 (dezoito) anos que compõem o núcleo familiar  ou
RG;
Para a  comprovação de renda será necessário a entrega de um ou mais (quando for o caso) dos
seguintes documentos, para as pessoas maiores de 18 (dezoito) anos ou menores de 18 (dezoito)
anos que  exerçam atividade remunerada, de todos os membros da família e  incluindo os do/a
estudante:
a) Trabalhadores Assalariados e registrados: 
Folha de Pagamento/contracheque/Holerite do último mês ou dos últimos 3 (três) meses se houver
variação no recebimento da renda;  ou Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (quando houver);  ou  Carteira de
Trabalho e Previdência Social – CTPS, páginas: “Identificação”, “Qualificação Civil”, páginas de
“Contrato de Trabalho” onde constem registro de vínculo empregatício e a página seguinte em
branco, e“Alteração Salarial” atualizada, se houver, “Anotações Gerais”.
 b) Aposentados e Pensionistas: 
Extrato mais recente do pagamento de benefício; ou Declaração de IRPF acompanhada do recibo de
entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver;  ou
Extratos bancários de conta corrente dos últimos 3 (três) meses. 
c) Trabalhador Rural:
Notas fiscais de venda dos produtos/serviços;  ou Declaração do sindicato para comprovação de
renda de atividades  rurais;  ou Extratos  bancários  de conta corrente dos  últimos três  meses,  da
pessoa física e das Pessoas jurídicas vinculadas;  ou Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil; ou DAP – Documento



de Aptidão ao Pronaf (emitido pela Emater);  ou Último Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR; ou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ; ou Quaisquer declarações
tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando
for o caso.
d) Autônomos, Trabalhador Informal e/ou Profissionais Liberais:
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física-  IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; ou Quaisquer
declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua
família, quando for o caso; ou Guias de recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
com comprovante de pagamento do último mês,  compatíveis  com a renda declarada;   Extratos
bancários de conta corrente dos últimos 3 (três) meses, se houver;  Auto declaração de Profissional
Informal, informando qual atividade que exerce e valor que recebe mensalmente; ou Declaração de
Instituições  oficiais  (Igreja,  Sindicatos,  Associações  de  Bairros,  Conselhos  Comunitários,
Delegacias entre outras) e/ou Carnê de contribuição do INSS. 
de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) dos últimos 3 (três) meses; ou Registro/ Identificação/
Inscrição de atividades como pesca, venda ambulante, artesanato, feiras livres e correlatas;  Auto
declaração de Profissional  Informal;   Extratos bancários de conta corrente dos últimos 3 (três)
meses se houver.
e)  Rendimentos  de  Aluguel  ou  Arrendamento  de  Bens  Móveis  e  Imóveis:  Declaração  de
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver;  ou Extratos bancários de conta
corrente dos últimos 3 (três) meses ( se houver ).
f)  Desempregados e Pessoa sem Renda:  Carteira de trabalho constando rescisão de contrato e
folha posterior em branco como comprovante de desemprego ( cópia e original ); Declaração de
Pessoa sem Renda;  Extratos bancários de conta  corrente dos últimos 3 (três) meses ( se for o caso )
e auto declaração informando que está desempregado(a);
g) Beneficiário de Programas Sociais do Governo Federal: Caso o candidato e/ou outro membro
do grupo familiar receba benefícios governamentais (Governo Federal, Estadual e/ou Municipal):
cópia do comprovante de pagamento atualizado referente ao respectivo Programa Social, ou seja,
Bolsa Família, ou similares.
h)  Para  os  microempreendedores  individuais: Declaração  de  renda,  datada  e  assinada  pelo
trabalhador  informando  a  atividade  desempenhada  e  o  valor  bruto  mensal  recebido,  além  do
Documento.

Comprovante de Despesas: Os documentos deverão ser entregues em CÓPIA COMUM legível.

a)  Moradia: contrato de locação ou comprovante da prestação do financiamento da casa própria

atualizado;

b) Educação: comprovante de pagamento de mensalidade(s) escolar(es);

c)  Saúde:  atestado  médico  ou  relatório  médico  com  o  CID  (Classificação  Internacional  de

Doenças), quando se tratar de doença crônica ou degenerativa ou for portador/a de deficiência física

ou mental;

d) IPTU: página do carnê em que conste informações sobre o imóvel, tais como: propriedade, área

construída, área do terreno, etc. Não é necessário estar pago;

e) Comprovantes: água, luz, telefone. Não é necessário estar pago.


