
DOCUMENTOS GERAIS PARA INSCRIÇÃO/SELEÇÃO - 2022 

Ord. 

 

Documentos Pessoais do Candidado e do Grupo Familiar 

01 Foto da Certidão de Nascimento da criança candidata à Vaga. 

02 Foto da Carteira de Identidade - RG dos responsáveis pela criança. 

03 Foto do CPF dos responsáveis pela criança. 

04 Foto do Termo de Guarda, Curatela ou Tutela, caso o candidato esteja amparado por estes 
instrumentos. 

05 Foto da Certidão de Casamento ou União Estável dos Responsáveis – (Sobre a União estável 
pode ser declaração simples com duas testemunhas). 

06 Foto da Certidão de Nascimento da (o) Responsável Legal, caso seja solteira (o). 

07 Foto da Averbação da Separação ou Divórcio ou documento de comprovação de ação judicial 
em curso para este fim, neste caso, apresentar cópia do documento que define a Guarda da 
criança. 

08 Foto da Carteira Profissional Ativa ou da CARTEIRA DIGITAL de todos os membros 
familiares que tenham a carteira profissional (página da qualificação e último registro) 

 
 

Ord. Comprovante de Endereço  

09 Foto de um (01) comprovante de endereço com CEP em nome dos responsáveis – 
preferencialmente conta de energia elétrica , água ou  telefone. Este item poderá ser 
comprovado pelo próprio contrato de aluguel, desde que este seja devidamente registrado em 
cartório. 

Ord. Comprovantes de Situação de Moradia  

10 Se alugada: foto do contrato de locação e do recibo de pagamento do mês da inscrição. 

11 Se financiada: foto do boleto de pagamento da prestação do mês anterior à inscrição ou foto 
do extrato bancário no caso de débito em conta. 

12 Se própria: foto do boleto do IPTU da página onde consta a metragem construída ou 
declaração de isenção 

13 Se cedida: foto de declaração do proprietário do imóvel cedido contendo: nome e endereço 
do proprietário, grau de parentesco, tempo de cessão, data e assinatura do proprietário. 

 
 

Ord. Comprovantes de Renda do Grupo Familiar 

14 Para registrados em carteira profissional: foto dos holerites dos meses Julho, Agosto e 
Setembro de 2021. 



15 Para quem trabalha sem registro ou por Conta própria: Se Algum membro da família for 
autônomo, microempreendedor (MEI) ou trabalhador informal sem registro na carteira, deverá 
apresentar Foto de DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS contendo: nome, função exercida, 
local de trabalho e endereço, data de início na atividade, salário ou média de ganho dos 
últimos três meses, data e assinatura.  

Atenção: quando for trabalhador informal, mas prestar serviços pra algum lugar fixo quem 
assina e presta as informações é o empregador, devendo bater o carimbo da firma ou 
informar CNPJ ou CPF. 

Se sócio ou dono de empresa: Foto da Declaração de Rendimentos assinada pelo contador 
responsável. 

16 Para aposentados ou pensionistas: Foto do último demonstrativo de pagamento do benefício, 
obtido no caixa eletrônico da agência bancária ou Demonstrativo do benefício obtido no site 
do INSS. Não serão aceitos comprovantes de saque, saldo ou extrato bancário. 

17 Para estagiários: Foto do contrato de estágio ou declaração, com nome da empresa, tempo 
de estágio, remuneração, data e assinatura da empresa.  

18 Para desempregados ou que não trabalham fora do lar: Foto de Declaração original de 

próprio punho constando os seguintes dados: nome da pessoa, grau de parentesco com a 

criança, número da Identidade ou CPF, endereço, profissão, há quanto tempo está 

desempregado ou apenas que não trabalha fora do lar, data e assinatura. 

Para quem está recebendo seguro-desemprego: Foto da página do aplicativo com a 

quantidade e valor das parcelas do Seguro. 

19 Foto do Cartão do Bolsa Família  e último comprovante de recebimento para beneficiários.  

20 Foto da Declaração de Imposto de Renda entregue em 2021 de todos os membros 

familiares maiores de 18 anos que precisaram declarar. 

 


