
ANEXO I

EDITAL Nº 29/2017, de 05 de abril de 2017

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR
PER CAPITA QUE DEVERÁ SER COMPROVADA POR TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA:

* Para quem estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –
CadÚnico (Decreto n°. 6.135 de 26 de junho de 2007, publicado no DOU de 27 de junho de 2007): O
candidato  que  possuir  inscrição  no  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do  Governo  Federal  –
CadÚnico, de que trata o Decreto n°. 6.135/2007, deverá apresentar o Comprovante de indicação do
Número de Identificação Social – NIS (ficha espelho do Cadastro Único ou folha de resumo do Cadastro
Único ou relatório sintético do Cadastro Único), que deverá ser solicitado junto ao Centro de Referência
da Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência do candidato ou ao órgão gestor municipal do
Bolsa-Família.  O  comprovante  deverá  ser  datado,  carimbado  e  assinado  pelo  responsável  do  órgão
competente, e deverá conter o NIS específico do candidato e não apenas do responsável familiar, a menos
que este seja o próprio candidato;

* Para profissionais assalariados:  03 (três)  últimos contracheques OU a Declaração do Imposto de
Renda  Pessoa  Física,  completa,  acompanhada  do  recibo  de  entrega  à  Receita  Federal  do  Brasil
(Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda), exercício 2016 (Ano-Calendário 2015). As pessoas
isentas de declarar Imposto de Renda deverão apresentar Declaração de Rendimentos,  fornecida pela
instituição em que trabalha,  referente ao ano de  2016.  No caso das  empregadas domésticas que não
possuírem  contracheque,  apresentar  declaração  de  rendimento  mensal  reconhecida  em  cartório
devidamente assinada pelo empregador.

*  Para  profissionais  autônomos  e/ou  informais:  Declaração  do  Imposto  de  Renda  Pessoa  Física,
completa, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (Declaração de Ajuste Anual do
Imposto  de  Renda),  exercício  2016  (Ano-Calendário  2015),  OU  Declaração  fornecida  pela  própria
pessoa, constando os rendimentos referentes ao ano de 2016 e o tipo de ocupação que exerceu no referido
ano (modelo disponível no ANEXO II) OU 
-Se Taxista – Declaração do sindicato dos taxistas;
-Se Caminhoneiro – Notas do carregamento dos últimos 6 meses;
-Se Pescador – Carteira de identificação como pescador.

* Para comerciantes ou microempresários: Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2016, completa, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil (Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda) OU Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) da empresa, referente
ao ano de 2015;
  
* Para trabalhadores rurais: comprovante de rendimento de trabalho cooperativado OU declaração do
sindicato, associação ou declaração similar especificando a renda, OU cópia da Declaração do Imposto de
Renda  Pessoa  Física,  completa,  acompanhada  do  recibo  de  entrega  à  Receita  Federal  do Brasil
(Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda), exercício 2016 (Ano-Calendário 2015).

* Para aposentados e/ou pensionistas: Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016
(Ano-Calendário  2015),  completa,  acompanhada  do  recibo  de  entrega  à  Receita  Federal  do  Brasil
(Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda). As pessoas isentas de declarar Imposto de Renda
deverão apresentar: 
-Comprovante do benefício pago pela  Previdência:  Declaração Anual  de Rendimentos  fornecida pela



instituição de previdência pública ou privada OU comprovante atualizado (mês anterior) do benefício
recebido, E
-Declaração fornecida pela própria pessoa, sobre o não exercício de atividade remunerada nos últimos 03
(três) meses (modelo disponível no ANEXO III). 

* Para outros benefícios da Previdência Social:
-Comprovante do benefício pago pela  Previdência:  Declaração Anual  de Rendimentos  fornecida pela
instituição de previdência pública ou privada OU comprovante atualizado (mês anterior) do benefício
recebido, E
-Declaração fornecida pela própria pessoa, sobre o não exercício de atividade remunerada nos últimos 03
(três)  meses  (modelo  disponível  no  ANEXO  III). Caso  o  beneficiário  exerça  alguma  atividade
remunerada, deverá apresentar a documentação comprobatória desta renda.

* Para desempregados (candidato e todos os membros da família, com idade igual ou maior de 16
anos): 
-Se não recebe seguro desemprego: declaração fornecida pela própria pessoa, sobre o não exercício de
atividade remunerada nos últimos 03 (três) meses (modelo disponível no ANEXO III) e cópia da carteira
de trabalho (página da foto, página dos dados pessoais, página do último contrato de trabalho e página
subsequente em branco);
-Se  recebe  seguro  desemprego:  declaração  fornecida  pela  própria  pessoa,  sobre  o  não  exercício  de
atividade remunerada nos últimos 03 (três) meses (modelo disponível no ANEXO III) e comprovante de
seguro desemprego, especificando o valor e o período, acompanhado da rescisão do último contrato de
trabalho. 

*Para quem possui rendimentos de aluguel ou arrendamentos de bens móveis e imóveis: Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física, completa, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil (Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda), exercício 2016 (Ano-Calendário 2015), OU o
Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos
comprovantes de recebimentos, OU, em caso de contrato informal, declaração reconhecida em cartório
contendo  o  valor  mensal  do  aluguel  referente  ao  imóvel,  com  assinatura  do  locador  e  de  duas
testemunhas.

*Para estagiário ou menor aprendiz:
Contrato contendo o valor recebido OU o último contracheque OU Declaração de Rendimentos, fornecida
pela instituição em que exerce atividades, referente ao último mês.


