
 

NOME:_____________________________________ PARENTESCO: _____________ 

Documentação exigida para os MEMBROS FAMILIARES  
 RG e CPF; ou certidão de nascimento no caso de menor; 
 CTPS - Carteira de Trabalho (Páginas: foto, qualificação civil, contratos de trabalho e próxima página em 

branco de contrato de trabalho); 
 Comprovante de residência (local onde residem no momento); 
 Última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física  - IRPF (ou comprovante de não declarante); 
 CNIS-Cadastro Nacional de Informações Sociais (remunerações e benefícios) 12 meses; 
 Extratos bancários dos últimos três meses, LEGÍVEIS; 

 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS A CADA CLASSE  
 

 ASSALARIADO?  
 

 Extrato do FGTS; 
 Contracheques dos 3(três) últimos meses; 
 Se empregada doméstica, carnê do INSS; 
 Se estiver recebendo auxílio doença, extrato do benefício do INSS mais recente; 

 
 ATIVIDADE RURAL? 

 

 Notas fiscais de venda de produção rural dos últimos 12 meses; 
 Contrato de arrendamento (se houver) com firma reconhecida das partes; 
 CAD-PRO – Cadastro Resumido de Produtor Rural ATUALIZADO; 
 Extrato de Movimentação de compras e vendas em Cooperativa, se cooperado; 

 
 PENSIONISTA? 

 

 Extrato mais recente do pagamento de benefício; 
 

 PROFISSIONAL LIBERAL? 
 

 CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional; 
 TODOS os extratos bancários das contas que constam no CCS; 
 Declarações emitidas por empresas que comprovem renda do autônomo; 
 Guias de INSS com comprovante de recolhimento dos últimos 6 (seis) meses; 

 
 ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS? 

 

 Contrato de locação ou arrendamento assinado e reconhecido firma pelas partes; 
 Últimos 3 (três) comprovantes de recebimento de aluguel/arrendamento; 
 Quando aluguel administrado por imobiliária, DIMOB- Declaração de Informações sobre Atividade 

Imobiliária; 
 

 EMPRESÁRIO? 
 

 Últimos 3(três) contracheques de remuneração pró-labore; 
 Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; 
 Guias de recolhimento de INSS dos últimos 3(três) meses; 
 Declaração de faturamento bruto mensal dos últimos 12 (doze) meses; 
 Balanço Patrimonial; 
 Extratos bancários das contas da Pessoa Jurídica – Empresa; 

OBSERVAÇÕES: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
NOME LEGIVEL DO ALUNO:  _______________________________________________________________ 
 
Declaro que estão sendo entregues os documentos acima relacionados para fins de comprovação de situação 
sócio-econômica junto à PRAE. 

 

__________________________________    _______ _______________________ 
Assinatura do aluno     Assinatura e carimbo – PRAE 
 
 


