REQUERIMENTO PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR BRUTA PER
CAPITA

(Para preenchimento do candidato)

Eu ___________________________________________________________________,
CPF_____________________________, inscrição (para candidato aprovado) _______________
matrícula nº __________________________, turno ____________________________ do curso
_____________________________________________________________________________,
câmpus ____________________________________, solicito análise das informações prestadas
e documentos entregues, para a seguinte finalidade:
( ) para fins de matrícula em curso pois sou candidato aprovado em processo seletivo do IFSC,
como estudante de escola pública, oriundo de família com renda igual ou inferior a 1,5 saláriosmínimos per capita;
( ) para fins de obtenção do Índice de Vulnerabilidade Social – IVS, já sou aluno do IFSC com
renda de até 2 salários-mínimos per capita.
Estou ciente de que a veracidade das informações contidas neste formulário, bem como
os documentos entregues para comprovação são de minha inteira responsabilidade.
Telefone: (….) …………………………….E-mail: …………………………………………………………
1 - Composição do núcleo familiar (inclusive o candidato)
Nome

Idade

Grau de
Parentesco

Situação/Ocupação *

Renda
Mês 1
R$

Renda
Mês 2
R$

Total:
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Renda
Mês 3
R$

Média da
Renda Mensal
** R$

* Informar sua situação/ocupação: (Assalariado, desempregado, informal (bico), Sem Renda,
autônomo, trabalhador rural, Empresário, Micro empreendedor, etc..)
** Para cálculo da média da renda considerar:
Na situação/ocupação Atividade Rural:
- Para candidato aprovado em processo seletivo do IFSC, oriundos de escolas públicas renda
familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salários-mínimos per capita, que estão
requerendo a apuração da renda para fins de matrícula no curso, considerar os comprovantes dos
últimos 12 meses que antecedem o início das inscrições para o curso;
- Para discente que está requerendo a apuração da renda para fins de obtenção do Índice de
Vulnerabilidade Social – IVS, considerar os comprovantes dos últimos 12 meses que antecedem a
entrega deste Requerimento para comprovação de renda familiar bruta per capita.
Nas demais Situações/ocupações:
- Para candidato aprovado em processo seletivo do IFSC, oriundos de escolas públicas renda
familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salários-mínimos per capita, que estão
requerendo a apuração da renda para fins de matrícula no curso, considerar os comprovantes dos
últimos 03 meses que antecedem o início das inscrições para o curso;
- Para discente que está requerendo a apuração da renda para fins de obtenção do Índice de
Vulnerabilidade Social – IVS, considerar os comprovantes dos últimos 03 meses que antecedem a
entrega deste Requerimento para comprovação de renda familiar bruta per capita.

DOCUMENTOS ENTREGUES PARA A COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR: (Para todos
os integrantes do núcleo familiar)
Assinale os documentos entregues:
( ) Documento de Identificação*. Quantidade entregue: ...................
* Serão aceitos como documentos de Identificação: Certidão de Nascimento; Carteiras expedidas
pela Secretaria de Segurança Pública, pelos Comandos Militares, pelo Corpo de Bombeiros e pela
Polícia Militar; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional (Ordens,
Conselhos etc); Passaportes, carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura, Registro
Nacional de Estrangeiros - RNE, Carteira Nacional de Habilitação e Carteira de Trabalho.
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2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DA RENDA DO NÚCLEO
FAMILIAR (PARA INTEGRANTES MAIORES DE 16 ANOS DE IDADE)
Assinale os documentos entregues:
2.1. TRABALHADORES ASSALARIADOS
Documentos Obrigatórios:
( ) Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada. (páginas de
identificação, o registro do último contrato de trabalho com a página posterior em branco).
Quantidade entregue:..............
( ) Contracheques de acordo com o especificado no item 1 deste Requerimento para
Comprovação de Renda Familiar Bruta Per Capita. Quantidade entregue:...................
Documentos complementares:
( ) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- IRPF, acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. Quantidade
entregue:……….
( ) Carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica. Quantidade
entregue:……….
( ) Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia de Tempo de
serviço- FGTS. Quantidade entregue:..............
( ) Extratos bancários dos de acordo com o especificado no item 1 deste Requerimento para
Comprovação de Renda Familiar Bruta Per Capita. Quantidade entregue:...............
2.2. ATIVIDADE RURAL
* Conceito de renda baseado na Lei 8.023/1990 que considera como resultado da atividade rural
a diferença entre os valores das receitas recebidas e das despesas pagas. O estudante deverá
informar a renda bruta sem deduções de custos. As deduções serão aplicadas pelo IFSC
baseadas em dados fornecidos pela EPAGRI-SC.
Documentos Obrigatórios:
( ) Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada. (páginas de
identificação, o registro do último contrato de trabalho com a página posterior em branco).
Quantidade entregue:................... OU
( ) Declaração Negativa de Carteira de Trabalho - CTPS, se for o caso. Quantidade entregue:…
( ) Contracheques de acordo com o especificado no item 1 deste Requerimento para
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Comprovação de Renda Familiar Bruta Per Capita. Quantidade entregue:................... OU
( ) Declaração de que exerce atividade rural, informando inclusive a renda média mensal bruta
aferida de acordo com o especificado no item 1 deste Requerimento para Comprovação de Renda
Familiar Bruta Per Capita. (pode ser de Sindicato ou do próprio trabalhador). Quantidade
entregue:……..
Documentos complementares:
( ) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver. Quantidade entregue:...................
( ) Notas fiscais de vendas. Quantidade entregue:...................
( ) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ. Quantidade entregue:...................
( ) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros da família, quando for o caso. Quantidade entregue:...................
( ) Extratos bancários de acordo com o especificado no item 1 deste Requerimento para
Comprovação de Renda Familiar Bruta Per Capita, da pessoa física e das pessoas jurídicas
vinculadas. Quantidade entregue:.................
( ) Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP).
Quantidade entregue:..............

2.3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS OU EM AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO
Documentos Obrigatórios:
( ) Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada. (páginas de
identificação, o registro do último contrato de trabalho com a página posterior em branco).
Quantidade entregue:................... OU
( ) Declaração Negativa de Carteira de Trabalho - CTPS, se for o caso. Quantidade entregue:…
( ) Extrato do pagamento do benefício, de acordo com o período especificado no item 1 deste
Requerimento para Comprovação de Renda Familiar Bruta Per Capita. Quantidade entregue:........
Documentos complementares:
( ) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver. Quantidade entregue:...................
( ) Extratos bancários de acordo com o especificado no item 1 deste Requerimento para
Comprovação de Renda Familiar Bruta Per Capita. Quantidade entregue:...................
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2.4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
Documentos Obrigatórios:
( ) Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada. (páginas de
identificação, o registro do último contrato de trabalho com a página posterior em branco).
Quantidade entregue:................... OU
( ) Declaração Negativa de Carteira de Trabalho - CTPS, se for o caso. Quantidade entregue:…
( ) Declaração de Rendimentos, informando a atividade que realiza e a renda média mensal.
Quantidade entregue:...................
( ) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, ou, para dispensados de declarar o IRRF, imprimir sua atual
“Situação das Declarações IRPF” contendo a informação de que não há declaração na base de
dados

da

Receita

Federal,

a

ser

obtida

no

endereço

eletrônico

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp
Quantidade entregue:...................
Documentos complementares:
( ) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros de sua família, quando for o caso. Quantidade entregue:...................
( ) Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis
com a renda declarada. Quantidade entregue:...................
( ) Extratos bancários de acordo com o especificado no item 1 deste Requerimento para
Comprovação de Renda Familiar Bruta Per Capita. Quantidade entregue:...................
( ) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE). Quantidade entregue:...
( ) Carnê-leão. Quantidade entregue:...................
( ) Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). Quantidade entregue:...................
2.5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Documentos Obrigatórios:
( ) Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada. (páginas de
identificação, o registro do último contrato de trabalho com a página posterior em branco).
Quantidade entregue: ...............… OU
( ) Declaração Negativa de Carteira de Trabalho - CTPS, se for o caso. Quantidade entregue:…
( ) Contrato de locação ou arrendamento. Quantidade entregue:...................
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Documentos complementares:
( ) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
Quantidade entregue:...................
( ) Extratos bancários de acordo com o especificado no item 1 deste Requerimento para
Comprovação de Renda Familiar Bruta Per Capita. Quantidade entregue:...................
( ) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE). Quantidade
entregue:..............
2.6. DESEMPREGADOS
(Para quem recebe Seguro-Desemprego)
Documentos Obrigatórios:
( ) Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada. (páginas de
identificação, o registro do último contrato de trabalho com a página posterior em branco).
Quantidade entregue:...................
( ) Guia do Seguro desemprego e comprovantes de recebimento (dos 3 meses que antecedem o
início das inscrições para o curso). Quantidade entregue:...................
(Para quem NÃO recebe Seguro-Desemprego)
Documentos Obrigatórios:
( ) Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada. (páginas de
identificação, o registro do último contrato de trabalho com a página posterior em branco).
Quantidade entregue:................... OU
( ) Declaração Negativa de Carteira de Trabalho - CTPS, se for o caso. Quantidade entregue:…
( ) Declaração de Desempregado. Quantidade entregue:………….
Documentos complementares para todos os desempregados:
( ) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
Quantidade entregue:………..
2.7 SEM RENDA (Do Lar, estudante)
Documentos Obrigatórios:
( ) Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada. (páginas de
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identificação, o registro do último contrato de trabalho com a página posterior em branco).
Quantidade entregue:................... OU
( ) Declaração Negativa de Carteira de Trabalho - CTPS, se for o caso. Quantidade entregue:...
( ) Declaração Negativa de Rendimentos. Quantidade entregue:...................
Documentos complementares:
( ) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
Quantidade entregue:...................
2.8 TRABALHADORES COM RENDIMENTOS INFORMAIS, TAMBÉM CHAMADO DE “BICOS”
Documentos Obrigatórios:
( ) Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada. (páginas de
identificação, o registro do último contrato de trabalho com a página posterior em branco).
Quantidade entregue:................... OU
( ) Declaração Negativa de Carteira de Trabalho - CTPS, se for o caso. Quantidade entregue:…
( ) Declaração de Rendimentos, informando a atividade que realiza e a renda média mensal de
acordo com o especificado no item 1 deste Requerimento para Comprovação de Renda Familiar
Bruta Per Capita. Quantidade entregue:...................
Documentos complementares:
( ) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
Quantidade entregue:………….
2.9 EMPRESÁRIO/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL/MICROEMPRESA
Documentos Obrigatórios:
( ) Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada. (páginas de
identificação, o registro do último contrato de trabalho com a página posterior em branco).
Quantidade entregue:................... OU
( ) Declaração Negativa de Carteira de Trabalho - CTPS, se for o caso. Quantidade entregue:…
( ) Pró-labore ou Declaração Anual do Simples Nacional (SIMEI) ou Simples Nacional, último
vigente. Quantidade entregue:……..
( ) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à
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Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, ou, para dispensados de
declarar o IRRF, imprimir sua atual “Situação das Declarações IRPF” contendo a informação de
que não há declaração na base de dados da Receita Federal, a ser obtida no endereço eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp
Quantidade entregue:..................
Documentos complementares:
( ) Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Quantidade entregue:...................
( ) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE). Quantidade entregue:..
( ) Guia de recolhimento do FGTS e informações à previdência social (GFIP). Quantidade
entregue:...................
2.10 RECEBEDORES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA OU AJUDA FINANCEIRA
Documentos Obrigatórios:
( ) Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada. (páginas de
identificação, o registro do último contrato de trabalho com a página posterior em branco).
Quantidade entregue:................... OU
( ) Declaração Negativa de Carteira de Trabalho - CTPS, se for o caso. Quantidade entregue:......
( ) Apresentar decisão judicial discriminando o nome dos beneficiários e o valor a ser pago.
Quantidade entregue:................... OU
( ) Declaração de recebimento de pensão alimentícia, se for o caso. Quantidade entregue:.......OU
( ) Declaração de Rendimentos, para o caso de ajuda financeira. Quantidade entregue:…………

Documentos complementares:
( ) Depósito identificado. Quantidade entregue:…………
( ) Comprovante do pagador, com identificação do valor pago e natureza do pagamento.
Quantidade entregue:…………
( ) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
Quantidade entregue:...................
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2.11 ESTAGIÁRIOS OU BOLSISTAS
Documentos Obrigatórios:
( ) Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS - registrada e atualizada. (páginas de
identificação, o registro do último contrato de trabalho com a página posterior em branco).
Quantidade entregue:................... OU
( ) Declaração Negativa de Carteira de Trabalho - CTPS, se for o caso. Quantidade entregue:......
( ) Contrato de estágio ou termo de compromisso de bolsa. Quantidade entregue:..................
( ) Comprovante de recebimento dos períodos solicitados. Quantidade entregue:...................
Documentos complementares:
( ) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
Quantidade entregue:...................
( ) Extratos bancários de acordo com o especificado no item 1 deste Requerimento para
Comprovação de Renda Familiar Bruta Per Capita.Quantidade entregue:...................

…......…...................., …......... de .......................de 20......

________________________________
Assinatura do Candidato/Discente

__________________________________
Recebimento Servidor Câmpus
Data e identificação servidor
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