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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 
ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO 

 
 
 
Para a concessão do benefício educacional , a família deverá apresentar de acordo 
com a sua realidade familiar, as cópias dos documentos abaixo relacionados 
juntamente com os originais. Caso seja necessário a assistente social poderá solicitar 
outros documentos aqui não listados.  
 

1- Formulário socioeconômico preenchido (sem rasuras).  
 
2- Documento de identificação do aluno e dos demais membros do grupo familiar 

(apresentar somente um dos documentos, abaixo relacionados). 

 Carteira de identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da 
Federação. 

 Carteira Nacional de Habilitação. 

 CPF. 

 Certidão de Nascimento. 

 Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe profissionais 
liberais. 

 
3- Comprovante de rendimentos dos integrantes de grupo familiar. 

 Último contracheque de todos trabalhadores que residem no domicílio do estudante. 

 Três últimos contracheques, quando houver pagamento de comissões e/ou hora extra. 

 Recibo, depósito e/ ou comprovante do pagamento da pensão alimentícia. 

 Comprovação do benefício da aposentadoria, auxílio doença, pensão por óbito retirado 
no site:  www.previdenciasocial.gov.br no ícone agência eletrônica: segurado.  

 Última declaração de imposto de renda, contendo a declaração completa de todos os 
bens, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal de todos os membros da 
família.  

 Comprovante de benefícios recebido do Governo Federal (bolsa família, BPC e outros 
acompanhado do último extrato de saque do benefício). 

 RPA – Recibo de Pagamento Autônomo. 

 Declaração de pró-labore. 

 Declaração de próprio punho com firma reconhecida em cartório, especificando 
rendimento mensal recebido em caso de trabalhador autônomo ou informal e os Extratos 
bancários dos três últimos meses. 

 
4- Comprovante de outras formas de renda do grupo familiar. 

 Benefício de Prestação Continuada (BPC): comprovante de recebimento do benefício 
referente ao mês atual ou anterior, com identificação do beneficiário pelo órgão 
previdenciário (deverá ser apresentado, mas não comporá a base de cálculo para renda 
familiar). 

http://www.previdenciasocial.gov.br/
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5- CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social dos responsáveis pelo aluno e de 
todas as pessoas que residem no mesmo domicílio maiores de 18 anos, que estiverem 
desempregadas ou trabalharem sem vínculo empregatício (página do retrato/ frente, 
página da qualificação civil/ verso, página do último contrato de trabalho e página 
seguinte em branco). 

 
6- Em casos recentes de desemprego apresentar rescisão contratual de trabalho e 

comprovante do seguro desemprego. 
 
7- Comprovante de residência em nome do requerente responsável e/ou pais do aluno. 
 
8- Em caso de problemas de saúde na família, apresentar comprovantes (atestados, 

laudos, receitas médicas, recibos de compra de medicamentos de uso contínuo). 
 
9- Contrato social da empresa (em caso de proprietário de firma). 
 
10-  Comprovantes de despesas mensais fixas. 

 IPTU. 

 Água. 

 Energia. 

 Gás. 

 Condomínio. 

 Telefone. 

 Aluguel (contrato e recibo). 

 Financiamento Imobiliário. 

 Em caso de moradia cedida apresentar declaração reconhecida em cartório do 
proprietário do imóvel especificando a situação de empréstimo da moradia, anexar junto 
a declaração cópia simples da identidade ou CPF do proprietário.    

 Mensalidades escolares (faculdades, pós-graduação, escola de línguas, computação e 
outras).  

 Transporte escolar. 

 Plano de saúde.  


