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COMPROVANTES DE RENDA: Deverá comprovar a situação de trabalho/renda de todas as 

pessoas maiores de 18 anos, que compõem o grupo familiar, conforme se enquadrem nas 

situações listadas abaixo: 

1 Trabalhadores Assalariados:  

 cópias referentes aos 03 (três) últimos meses do corrente ano de: holerite, ou 
contracheque, ou recibo de pagamento, etc.; e 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses (caso não possua conta 
bancária, apresentar perfil econômico). 

2 Trabalho eventual: (esporádico, sem vínculo, sem exigência de qualificação)  

 Perfil econômico; e 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses. 
 

3 Trabalho informal: (regular, porém sem recolhimento de imposto) 

 Perfil Econômico; e 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses.  

4 Trabalho autônomo: (regular, sem vínculo com instituição e com recolhimento de 
imposto) 

 Perfil Econômico; 

 Recibo de pagamento autônomo (RPS); e 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses. 

5 Atividade rural: 

 Perfil Econômico; 

 Declaração do Sindicato Rural com a respectiva especificação do rendimento 
atualizado;  

 Declaração de Atividade Rural fornecida no ANEXO 03 deste Edital; e 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses. 

6 Comerciantes: 

 Perfil Econômico; 

 Documento emitido por seu contador (pró-labore); e 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses. 

7 Empresário/Microempresário/Proprietário ou sócio-proprietário de empresa: 

 Perfil Econômico; 

 Declaração do SIMPLES completa;  

 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ;  

 Demonstrativo de Resultado do último exercício assinado por contador 
responsável; e 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses. 

8 Aposentado/pensionista/Beneficiário de Prestação Continuada (BPC) e outros 
benefícios do INSS: 

 Comprovante atualizado (extrato de pagamento); 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses e; 
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 Os funcionários públicos aposentados deverão apresentar holerite ou 
contracheque dos três últimos meses. 

9 Beneficiário do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal: 

 Perfil Econômico; 

 Folha resumo (CadÚnico); 

 Comprovante (extrato) do recebimento do benefício atualizado e; 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses. 

10 Estagiário/Bolsista remunerado: 

 Perfil Econômico; 

 Contrato, termo de compromisso ou Declaração da Instituição onde desenvolve a 
atividade, indicando o prazo de duração e o valor da remuneração e; 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses. 
 

11 Desempregado:  

Em caso de desemprego há menos de 01 (um) ano: 

 Perfil Econômico; 

 Cópia do aviso prévio; 

 Seguro Desemprego (se houver recebimento deste, apresentar documento 
referente às parcelas) e; 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses. 

Em caso de desemprego superior há 01(um) ano: 

 Perfil Econômico; 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses. 

12 Pensão alimentícia:  

 Perfil Econômico; 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses. 

13 Renda por meio de locação de imóveis: 

 Perfil Econômico; 

 Contrato de locação e; 

 Extrato bancário referente aos três últimos meses. 
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