Passo a Passo para seleção de gratuidades
Passo 1- LEITURA DO EDITAL
Disponível no site da Escola na aba de SERVIÇOS o responsável deve ler o EDITAL Nº 01/2017 –
PROCESSO SELETIVO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL CORRESPONDENTE AO
ANO LETIVO 2018.

Passo 2 – SOLICITAÇÃO DA GRATUIDADE
Após acessar o site da escola clicar na Aba SERVIÇOS > SERVIÇO SOCIAL> SELEÇÃO DE
GRATUIDADES 2018.




O responsável deve inserir seu login e senha. O login e a senha são o do Sistema do
Active Soft, mesmo sistema que emite segunda via de boletos, e podem ser
disponibilizados na secretaria e pelo setor de Serviço Social.
Após confirmação de login, o responsável deve clicar no item descontos e terá acesso à
ficha sócio econômica que deverá ser preenchida. É necessário que todas as
informações sejam preenchidas e após finalização o responsável deve clica na opção
“SOLITAÇÃO DESCONTO”.

PASSO 3 – AGENDAMENTO
Após preencher a ficha, retorne ao a tela inicial que contém as informações do aluno e no canto
esquerdo da tela e clique no AGENDAMENTO, selecione um horário e dia disponível para
Entrevista e Apresentação de documentos.

PASSO 4 – ENTREVISTA
A entrevista deve ser previamente marcada através do Campo AGENDAMENTO. No dia e
horário marcado o responsável deve estar em mãos para apresentar ao setor de Serviço Social:



Entregar a ficha sócio econômica impressa;
Entregar documentação comprobatória (segue abaixo de desse documento)

PASSO 5 – ACOMPANHAMENTO E CONSULTA A RESULTADO DA SELEÇÃO PARA GRATUIDADES
2018
Para acompanhar a situação ou o resultado de sua solicitação, no site, o responsável deverá
seguir o Passo 2.

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL PARA 2018
Os interessados em participar do processo de seleção de Bolsa de Estudo Integral, deverão
entregar a Ficha Socioeconômica, devidamente preenchida, sem rasuras e assinada pelo
responsável pelo aluno (a), acompanhada das CÓPIAS SIMPLES dos seguintes documentos
legíveis e sem rasuras do aluno e de todos os integrantes do grupo familiar.

1. BOLETIM DO ALUNO(A)
2. CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF, dos maiores de 18 anos membros do grupo familiar.
3. CERTIDÃO DE NASCIMENTO, dos menores de idade membros do grupo familiar.
4. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA completa, acompanhada do recibo,
dos maiores de 18 anos membros do grupo familiar.
5. EM CASO DE NÃO DECLARAR IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA:
a) Apresentar a consulta da situação de declarações obtida no site da Receita Federal na página:
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp,
com a seguinte frase: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”,
dos maiores de 18 anos membros do grupo familiar.
6. CARTEIRA DE TRABALHO: (pág.: foto, qualificação civil, último contrato de trabalho com a
página seguinte em branco e última alteração de salário), dos maiores de 18 anos membros
do grupo familiar.
7. SE NÃO TIVER CARTEIRA DE TRABALHO: Apresentar declaração informando que não tem
esse documento, com firma reconhecida em cartório, dos maiores de 18 anos membros do
grupo familiar.
8. COMPROVANTE DE CASAMENTO OU DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, com firma
reconhecida em cartório
9. SE SEPARADO(A), DIVÓRCIADO(A), ÓBITO OU AUSÊNCIA DOS PAIS:
a) Comprovante de separação ou divórcio dos pais ou certidão de óbito, no caso de um deles
não constar do grupo familiar do estudante, por estas razões.

10.SE O(A) ALUNO(A) MORAR COM OUTROS PARENTES (AVÓS, TIOS, PRIMOS), POR AUSÊNCIA
DOS PAIS:
a) Caso a ausência, no grupo familiar, dos pais do estudante ocorra em função de motivo
diverso dos constantes acima, deverá ser apresentada declaração nº 7 informando o motivo,
com firma reconhecida em cartório.
11.EM CASO DE GUARDA/TUTELA/ADOÇÃO:
a) Apresentar declaração judicial.
12.SE BENEFICIÁRIO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO,
a) Apresentar cartão e extrato do valor do último mês.
13.MEMBRO DA FAMÍLIA COM DOENÇA CRÔNICA/TRATAMENTO CONTÍNUO:
a) Cópia do Laudo médico ou declaração que justifique a existência da enfermidade e
tratamento contínuo.
14.MEMBRO DA FAMÍLIA COM DEFICIÊNCIA:
a) Carteira de identificação ou laudo médico que justifique a existência da deficiência (cognitiva,
física, auditiva ou visual).
15.COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA: Energia elétrica e água.
16.COMPROVANTE DAS CONDIÇÕES DE MORADIA:
a) Se financiada, apresentar a cópia da última prestação paga;
b) Se locada, apresentar os três últimos comprovantes de pagamento e/ou contrato de locação;
c) No caso de imóvel cedido, apresentar declaração de cedência do imóvel nº 12, com firma
reconhecida e com o comprovante de residência do cedente;
17.COMPROVANTES RECENTES DE DESPESAS: Telefone fixo e celular, educação (escola,
faculdade, cursos), plano de saúde, despesas médicas, transporte escolar, dentista, material
escolar, condomínio, TV a cabo/Internet, empréstimos, extrato de cartão de crédito, tributos
e impostos;

COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DE TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR

Informamos que é obrigatória a entrega da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física
ou no caso de não declarar entregar a consulta da situação de declaração obtida no site da
Receita Federal que não consta declaração na base de dados, para todos os membros maiores
de 18 anos.

18.FUNCIONÁRIO DE EMPRESA PRIVADA ou FUNCIONÁRIO PÚBLICO:
a) Três (3) últimos contracheques se a renda for fixa ou;
b) Seis (6) últimos contracheques se a renda for variável.
19.APOSENTADOS ou PENSIONISTAS:
a) Três (3) últimos comprovantes de recebimento de aposentadoria ou pensão (Funcionário
Público) ou;
b) Extrato de pagamento do último mês emitido pela Internet no endereço eletrônico
http://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml.
20.TRABALHADOR INFORMAL (pessoa que exerce atividade sem nenhum tipo de
comprovação):
a) Declaração nº 1, informando a atividade exercida e a média dos rendimentos mensais, com
firma reconhecida em cartório.
21.AUTÔNOMOS ou PROFISSIONAIS LIBERAIS, os itens abaixo:
a) DECORE (emitida por contador) com as três últimas remunerações mensais;
b) Guias de recolhimento ao INSS dos três últimos meses, compatíveis com a renda declarada.
22.DESEMPREGADO, os itens abaixo:
a) Se estiver recebendo Seguro Desemprego, apresentar comprovante das parcelas recebidas
e a Rescisão Trabalhista;
b) Declaração de desemprego nº 3, com data atual e com firma reconhecida em cartório.
23.SE NÃO EXERCER QUALQUER ATIVIDADE REMUNERADA, os itens abaixo:
a) Declaração de ausência de renda nº 7, com data atual e com firma reconhecida em cartório.
24.SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS, os itens abaixo:
a) Três (3) últimos Pró-labores ou DECORE com as três últimas remunerações mensais.
25.EM CASO DE EMPRESA INATIVA OU EM BAIXA:
a) Apresentar declaração registrada na Junta Comercial ou Prefeitura, retirada no munícipio
sede da empresa.
26.SE ESTAGIÁRIO, MONITOR E/OU JOVEM APRENDIZ:
a) Contrato de estágio e comprovante de recebimento de bolsa-auxílio do último mês.
27.SE RECEBER PENSÃO ALIMENTÍCIA:
a) Apresentar a sentença judicial e um comprovante com o valor.
b) Caso não seja sentença judicial, apresentar declaração nº 4, informando o valor da pensão,
com data atual e firma reconhecida em cartório.

28.SE NÃO RECEBER PENSÃO ALIMENTÍCIA:
a) Apresentar declaração nº 5, com data atual e firma reconhecida em cartório.
29.SE TRABALHADOR RURAL:
a) Comprovante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais informando a renda bruta anual e/ou
mensal. Este documento deverá ser solicitado junto ao Sindicato de sua cidade.
30.EM CASO DE AJUDA FINANCEIRA DE TERCEIROS:
a) Apresentar declaração da pessoa que fornece ajuda, com data atual e firma reconhecida em
Cartório.

Observação: Informamos que em alguns documentos solicitados incidem taxas e que os
modelos de declarações estão disponíveis nos site do colégio.

