Relação de documentos para o
Processo Seletivo de Bolsas Sociais
Pró-reitoria de Graduação - PRG
Serviço de apoio ao Estudante - SAE
OS DOCUMENTOS IDENTIFICADOS COM O "*', SÃO FORMULÁRIOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA
PREENCHIMENTO NA ETAPA DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

1. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E
DOS MEMBROS DE SEU GRUPO FAMILIAR
RG;
CPF ou Carteira de Habilitação;
Carteira de Trabalho;
Comprovante do Ensino Médio ou Técnico;
Declaração de Estudante de Ensino Fundamental;
CNIS*;
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF;
Comprovante de Doença Incapacitante;
Certidão de Nascimento;
Comprovante de Separação (Pais)*;
Comprovante de Recebimento de Benefício de Programas Sociais de Transferência de
Renda;

2. COMPROVANTES GERAIS
Comprovante de Residência (Dois documentos diferentes que comprovem o
endereço, devendo ser: Conta de Água, Condomínio, Luz (energia elétrica)
ou de Telefone;
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - Documento do
Veículo;
Declaração de Não Recebimento de Remuneração*;
Declaração de Estudante da Unicamp que não exerce atividade remunerada
fora as bolsas auxílio do SAE*;
Declaração de Receita e Despesa Mensal do Grupo Familiar*;

3. COMPROVANTES
ESPECÍFICOS
Certidão de Óbito Cônjuge;
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ ou Declaração DO
SIMPLES NACIONAL;
Contrato de Estágio ou Termo de Outorga de Bolsa;
Declaração de Bolsas de Pós Graduação;
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - Documento do
Veículo;
Passaporte;
Atestado de Matrícula no Ensino Superior;
Extrato de Pagamento do Benefício - Aposentado;
Holerite ou Declaração de Rendimento do Empregador;
Contrato Social e CNPJ;
Declaração de Atividade e Rendimento Mensal para
Empresário,Microempresário ou Comerciante;
Certificado de Cadastro do Imóvel Rural;
Certidão de Casamento com Averbação e Sentença Judicial*;

Declaração Comprobatória de Rendimentos (DECORE);
Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável
Comprovante de Aplicação Financeira
Termo de responsabilidade financeira para a entrada no Brasil*
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual
Relatório Mensal de Receitas Brutas
Termo de Responsabilidade Financeira - Convênios PEC-G e PEC-PG
Contrato de Aluguel
Recibos do pagamento do aluguel
Certidão de óbito dos pais
Declaração de Recebimento de Outras Rendas*
Diploma de Ensino Superior
ITR
Boleto de Financiamento
Declaração de Casa Cedida*
Termo de Responsabilidade Financeira - Convênio PEC-PG
Termo da Bolsa
Declaração de Bens*
SIMPLES Nacional
Comprovante de Rendimento Complementar*
Extrato de Pagamento do Benefício - Pensionista
Declaração de Bens que geram renda*

Declaração de Desempregado(a)*;
Declaração de Ocupação Não Remunerada*;
Declaração do Endereço e Telefone da Embaixada no Brasil*;
Declaração de Aposentado(a) que exerce Atividade Informal*;
Declaração Pessoal de Trabalhador da Economia Informal*;
Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável*;
Termo de responsabilidade financeira para a entrada no Brasil*;
Declaração de Recebimento de Outras Rendas*;
Declaração de Casa Cedida*;
Declaração de Bens*;
Comprovante de Rendimento Complementar*;
Declaração de Bens que geram renda*

e-mail para contato:
ssocial@sae.unicamp.br

Declaração de Não Recebimento de Remuneração

Eu_______________________________________________________ , portador(a) do
RG nº___________________________ , CPF nº_______________________________
declaro para os devidos fins, que embora me encontre Aposentado(a) desde o
mês_____________________ do ano ___________________exerço Atividade Informal
de __________________________no local/estabelecimento______________________
desde o mês ______________________ do ano ___________________ e recebo uma
média mensal de R$ ________________________, valor por extenso_______________
______________________________________________________________________.

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem como
atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

_________________________________
Assinatura do declarante

Declaração de Bens que geram rendas
Eu___________________________________________________________________,
portador(a) de RG nº_____________________________________________________ ,
CPF nº__________________________________________, declaro para todos os fins,
que tenho uma renda no valor de R$________________________, valor por
extenso:_______________________________________________________________,
proveniente de __________________________________________________________.

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinentes ao processo seletivo, bem como
atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

Obs: Esta declaração deverá estar acompanhada de documento oficial que comprove o
recebimento da renda.

_________________________________
Assinatura do(a) declarante

Declaração de Bens
Eu,______________________________________________________________,
portador do RG nº___________________________________________________,
CPF nº____________________________________________________________,
responsável pelo grupo familiar, declaro para todos os fins que possuímos os
seguintes bens: ( Por favor descreva cada bem)
1 - _______________________________________________________________
2- ________________________________________________________________
3- ________________________________________________________________
4- ________________________________________________________________
5- ________________________________________________________________
6-________________________________________________________________

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinentes ao processo seletivo, bem como
atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

_________________________________
Assinatura do(a) declarante

Declaração de Desempregado(a)
Eu_____________________________________________________, portador(a) de
RG nº______________________________e CPF nº____________________________
declaro para os devidos fins,

que me encontro DESEMPREGADO (A) desde o

mês__________________ do ano________________ e que não exerço nenhuma
atividade remunerada no momento.

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem como
atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

_________________________________
Assinatura do declarante

Declaração de Desempregado (a) que Exerce Atividade Informal
Eu_______________________________________________________, portador(a) de
RG nº__________________________________, CPF nº_________________________
declaro para todos os fins, que embora me encontre DESEMPREGADO(A) desde o
mês________________ do ano_________________ e exerço Atividade Informal de
__________________________________________________, no local/estabelecimento
______________________________________________________________________
desde o mês______________ do ano____________ e recebo uma média mensal de
R$_____________________________________________________________valor por
extenso________________________________________________________________.

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem como
atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

_________________________________
Assinatura do declarante

Declaração de Dissolução de União Estável

Eu____________________________________________________________________,
portador(a) de RG nº_____________________________________________________,
CPF nº________________________________________________________________ ,
declaro para os devidos fins de que não Convivo Maritalmente com o
Sr(a)__________________________________________________________________
desde o mês _____________________________ do ano _________________________.

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem como
atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

_________________________________
Assinatura do declarante

Declaração de Dissolução de União Estável

Eu____________________________________________________________________,
portador(a) de RG nº_____________________________________________________,
CPF nº________________________________________________________________ ,
declaro para os devidos fins de que não Convivo Maritalmente com o
Sr(a)__________________________________________________________________
desde o mês _____________________________ do ano _________________________.

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem como
atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

_________________________________
Assinatura do declarante

Declaração de Estudante da Unicamp que não exerce atividade remunerada fora
as bolsas auxílio do SAE
Eu________________________________________________________, portador(a) do
RG nº___________________________, CPF nº_______________________, aluno(a)
do curso _________________________________ , ingressante no ano de ________ , no
campus da UNICAMP localizado na cidade de ________________________, declaro
para os devidos fins, que não exerço atividade remunerada.

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem como
atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

_________________________________
Assinatura do declarante

Declaração de gastos do estrangeiro no Brasil
DESPESA MENSAL
DESCRIÇÃO

VALOR R$

Água
Energia
Gás
Telefone
Internet
Aluguel
Alimentação
Educação
Transporte
OUTRAS DESPESAS:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Preencher os dados do responsável financeiro pela sua estadia no Brasil:
Nome: _________________________________________________________________________________
Grau de Parentesco: ______________________________________________________________________
Profissão: ______________________________________________________________________________
Contato Telefônico: DDI (_________) + DDD (___________) + Número de Telefone (_________________________)
Valor mensal enviado ao aluno: _____________________________________________________________________

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem como atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal
que dispõe que é crime "omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa
da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

____________________________________________
Assinatura do(a) declarante

Declaração de Imóvel Cedido
Eu____________________________________________________________________,
portador(a) de RG nº_____________________________________________________ ,
CPF

nº__________________________________________,

grau

de

parentesco______________________________________, declaro para todos os fins,
que

tenho

um

imóvel

localizado

a

Rua/Av

_____________________________________________________nº________________
Bairro______________________________Cidade_____________Estado___________
e tenho cedido a(o) Sr(a)___________________________________________________
há________________________(meses/anos).

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinentes ao processo seletivo, bem como
atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

Obs: Esta declaração deverá estar acompanhada do IPTU (página de discriminação do
imóvel, do último talão recebido, que informa: o endereço do imóvel, o tipo de imóvel, o
nome do dono do imóvel, etc). Não é necessário que o imposto esteja pago.

_________________________________
Assinatura do(a) declarante

Declaração de Não Recebimento de Remuneração

Eu____________________________________________________________________,
portador(a) de RG nº_____________________________________________________,
CPF nº________________________________________________________________ ,
grau de parentesco do aluno (a)_____________________________________________,
ingressante no ano de __________, no campus da UNICAMP localizado na cidade
de_______________________, declaro, para todos os fins, que não exerço qualquer
atividade remunerada.

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem como
atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

_________________________________
Assinatura do declarante

Declaração de Recebimento de Outras Rendas
Eu___________________________________________________________________,
portador(a) de RG nº_____________________________________________________ ,
CPF nº__________________________________________, declaro para todos os fins,
que tenho uma renda no valor de R$________________________, valor por
extenso:_______________________________________________________________,
proveniente de __________________________________________________________.

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem como
atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

Obs: Esta declaração deverá estar acompanhada de documento oficial que comprove o
recebimento da renda.

_________________________________
Assinatura do declarante

Declaração de Recebimento de Pensão Alimentícia
Eu___________________________________________________________________,
portador(a) de RG nº_____________________________________________________ ,
CPF nº__________________________________________, declaro para todos os fins,
que recebo PENSÃO ALIMENTÍCIA no valor de R$________________________,valor
por extenso:____________________________________________________________.

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem como
atesto que estou ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir
em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo a
verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas
penalidades cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

Obs: Esta declaração deverá estar acompanhada do Extrato bancário ou Comprovante de
recibo devidamente assinado

_________________________________
Assinatura do declarante

Declaração de Receita e Despesa do Grupo Familiar
Essa declaração deve ser devidamente preenchida pelo responsável financeiro do grupo familiar declarado.

RECEITA TOTAL MENSAL: R$_________________________________________________________

DESPESA TOTAL MENSAL: R$__________________________________________________________

DESPESA MENSAL

DESCRIÇÃO
Água
Energia
Gás
Telefone
Internet
Aluguel
Condomínio
Alimentação
Educação
Transporte
Saúde – Convênio Médico
Medicação
Convênio Odontológico
Financiamento – Imóvel
Veículos
IPTU
IPVA
Lazer
Empréstimo Bancário

VALOR R$

OUTRAS DESPESAS:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Declaro, ainda, a veracidade das informações pertinente ao processo seletivo, bem como atesto que estou
ciente sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com
fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já, autorizo
a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas penalidades
cabíveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________,_______de_______________ de 20______.

____________________________________________
Assinatura do(a) declarante

