MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
CAMPUS TUCURUÍ
DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
SETOR PSICOSSOCIAL E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONCORRER OS AUXÍLIOS DO
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS TUCURUÍ
O aluno deverá preencher o Questionário Socioeconômico e anexar cópia dos documentos abaixo:
12345678-

RG e CPF do estudante; Obrigatório!
Comprovante de matrícula; Obrigatório!
Comprovante de residência emitido nos dois últimos meses; Obrigatório!
Comprovante de abertura de conta corrente ou cópia simples do cartão de conta corrente do estudante; Obrigatório!
OBS: não será aceito conta poupança;
Comprovantes de renda de TODOS os familiares que residem em sua casa e/ou de pessoas que contribuem financeiramente
com suas despesas; Atenção: documentos atualizados, ou seja, emitidos nos dois últimos meses; Obrigatório!
SOMENTE PARA INSCRITOS NO AUXÍLIO CRECHE: certidão de nascimento de filho (s) menores de 6 anos ou documento de
guarda de menor. Obrigatório apenas para o aluno que solicita o Auxílio Creche!
SOMENTE PARA INSCRITOS NO AUXÍLIO MORADIA: Comprovante da residência de origem e Comprovante de pagamento
mensal da moradia onde está residindo para estudar no IFPA Campus Tucuruí. Obrigatório apenas para o Auxílio Moradia!
SOMENTE PARA INSCRITOS NO AUXÍLIO SAÚDE: Cópia de receita oftalmológica; e/ou cópia de laudo médico de uso de
medicação contínua. Obrigatório apenas para o Auxílio Saúde!

DOCUMENTOS QUE COMPROVEM RENDA FAMILAR (cópia simples)
Para a avaliação socioeconômica do estudante e de sua família, o estudante deve anexar, cópia de documentos de
rendimentos que comprovem a situação declarada no Questionário Socioeconômico, para que não haja prejuízo
na análise da inscrição ou o indeferimento da inscrição. É obrigatório apresentar cópia de pelo menos um dos
documentos abaixo:
Trabalhador assalariado: Último contracheque ou declaração do empregador, constando cargo e salário mensal atualizado.
Autônomo e outro trabalhador inserido no mercado informal: Declaração de Profissional Autônomo, conforme modelo em anexo
Prestador de serviço: comprovante de remuneração atualizado que conste a atividade exercida.
Aposentado: contracheque ou extrato bancário mais atualizado do recebimento;
Pensionista: comprovante atualizado de pagamento de pensão por morte e/ou pensão alimentícia. Caso a pensão alimentícia seja
informal, apresentar declaração do responsável que conste o valor recebido, com cópia do RG do declarante.
Pessoas com deficiência: comprovante ou extrato bancário mais recente do benefício recebido.
Pescador Carteira de pescador profissional e; Declaração do sindicato, associação ou similar, especificando a renda mensal
recebida ou documento correspondente.
Beneficiário dos Programas Sociais de Transferência de Renda (Exemplo: Bolsa Família): Cartão do Programa Social e último
extrato de recebimento do programa.
Taxista: Declaração do Sindicato comprovando a renda mensal atualizada.
Pessoa Jurídica: Declaração do imposto de renda do ano-calendário de 2015.
Proprietário de sítio (s) e/ou fazenda (s): Declaração do Imposto Territorial Rural - ITR.
Rendimentos de imóvel (eis) de aluguel: cópia do (s) contrato (s) de locação ou do (s) recibo (s).
Trabalhador rural: Declaração do sindicato, associação ou similar, especificando a renda mensal recebida ou documento
correspondente.
Estudante e/ou familiar obrigado a declarar o imposto de renda: Declaração completa do imposto de renda do ano–calendário
de 2015.
Desempregados: Carteira de trabalho constando rescisão de contrato e folha posterior em branco; comprovante de pagamento do
seguro-desemprego e declarar quem é o mantenedor da família.

SERÁ AVALIADO APENAS A INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS QUE APRESENTAREM TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS,
OBEDECENDO PRAZOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.

