
 

DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS 

O candidato deverá apresentar TODOS OS DOCUMENTOS em período pré-determinado 

para solicitação do Desconto Bolsa de Estudos para que a análise do benefício possa ser realizada. 

Os documentos solicitados são do Candidato (item 1) como também dos familiares (item 2) 

ou pessoas que fazem parte da unidade familiar e contribuem para o orçamento familiar, sendo mãe, 

pai, cônjuge ou outro. Listados abaixo:  

1. Documentos do Candidato: 

• Documentos de matrícula do curso (quando este não estiver matriculado ainda); 

• Carta de requisição de benefício; Neste documento o(a) candidato(a) deve descrever por quê 

necessita ganhar o auxílio, demostrando a sua dificuldade financeira em relação ao valor 

integral da mensalidade. 

• Carteira de Trabalho do Candidato – cópias da página de identificação e do registro de 

trabalho; 

o No caso de desemprego, deve-se trazer carteira de trabalho para comprovação. 

o No caso de trabalhador autônomo, declaração de próprio punho, com firma 

reconhecida, informando média salarial dos três últimos meses e extratos bancários 

dos últimos três meses; 

• Os últimos 3 (três) comprovantes de rendimento do Candidato – quando não houver, 

declaração a próprio punho; 

o No caso de estagiários - contrato do estágio indicando o valor recebido e o termo 

aditivo e extratos bancários dos últimos três meses 

o No caso de trabalhador autônomo ou trabalhador informal, extratos bancários dos 

últimos três meses; 

• Comprovante de despesas: água, condomínio, luz, gás, telefone, celular, internet, tv a cabo, 

cartão de crédito, condomínio, aluguel, IPTU, etc. 

• Quando houver dependentes do Candidato, apresentar certidão de nascimento (cópia 

simples); 

 
2. Documentos dos Responsáveis: 

Sendo pai, mãe, cônjuge (todas as pessoas que fazem parte da unidade familiar ou ainda 

contribuintes de despesas do orçamento familiar): 

•  Carteira de Trabalho - cópias da página de identificação e do registro de trabalho; 

o No caso de desemprego, deve-se trazer carteira de trabalho para comprovação. 

o No caso de trabalhador autônomo, declaração de próprio punho, com firma 

reconhecida, informando média salarial dos três últimos meses e extratos bancários 

dos últimos três meses; 

• Os últimos 3 (três) comprovantes de rendimento – quando não houver, declaração a próprio 

punho; 

o No caso de estagiários - contrato do estágio indicando o valor recebido e o termo 

aditivo e extratos bancários dos últimos três meses 

o No caso de trabalhador autônomo ou trabalhador informal, extratos bancários dos 

últimos três meses; 

• Comprovante de despesas: água, condomínio, luz, gás, telefone, celular, internet, tv a cabo, 

cartão de crédito, condomínio, aluguel, IPTU, etc. 

 


