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Olá! Este guia tem como objetivo te 
auxiliar nas inscrições de auxílios 

estudantis do Colégio Pedro II em 2019.  
Aqui mostraremos alguns pontos em 

que costumamos ter mais 
dificuldades...

 
Mas atenção! O guia não substitui o 

edital!



Neste guia você vai encontrar...
Auxílios 

Estudantis 2019:
 

uma introdução 
sobre o assunto

Inscrições/
reuniões:

Informações 
básicas

Formulário de 
Inscrição:

 
Explicações sobre os 

tópicos que costumam 
gerar maiores dúvidas

Documentos:
 

Explicações sobre 
a documentação 
solicitada para a 

inscrição

Documentos 
complementares:

 
Documentação não 

obrigatória, mas 
importante para a 

análise
 

Como obter 
alguns 

documentos
 
 

Modelos de 
declaração de próprio 

punho:
O que escrever nos 

casos em que é possível 
apresentar declaração 

de próprio punho?
 
 

Avaliação/ 
Resultados

 
 

CRONOGRAMA



AUXÍLIOS ESTUDANTIS 2019
Acompanhe

Olá! Você sabia que já 
saíram os editais dos 
auxílios estudantis do 
Colégio Pedro II para 

2019?

Como faço para me 
inscrever? Soube que houve 

algumas mudanças...
E como fico sabendo quais 
documentos devo levar?

Em que auxílios vou 
poder me inscrever em 
2019? E qual o período 

de inscrições?

Auxílio Uniforme Escolar, 
Financeiro de Apoio ao 

Estudante e Tecnologias 
Assistivas .

As inscrições ocorrerão entre 
11/02/19 e 29/03/19 com datas 

de reuniões e entrega de 
documentos definidas por 

cada campus.
 

Vocês podem consultar no site 
do Colégio na aba da 

assistência estudantil. Os 
editais e demais informações 
podem ser encontradas lá...

https://www.cp2.g12.br/index.
php



AUXÍLIOS ESTUDANTIS 2019
 E quais serão os 

valores dos 
auxílios neste ano? 

O Auxílio Uniforme vai ser pago em uma parcela 

de R$ 400,00 da educação infantil ao ensino 

médio. No caso do PROEJA esse valor será de 

R$200,00. E o Auxílio Financeiro será pago em 10 

parcelas de R$ 300,00 para os crianças da 

educação infantil ao quinto ano; 10 parcelas de 

R$ 200,00 para pessoas que cursem do sexto 

ano até o ensino médio e 10 parcelas de R$110,00 

para o PROEJA

E o que é esse Auxílio 
Tecnologias Assistivas? 

Não entendi! Quem pode 
se inscrever nele?

Ele contribui para a aquisição 
de recursos materiais que 

possibilitem a independência, 
a autonomia e a qualidade de 

vida de estudantes com 
deficiência e autismo 

Assim esse auxílio tem 
contribuído para a 

igualdade de condições com 
as demais pessoas, para a 

promoção da permanência e 
para a melhoria do 

desempenho acadêmico. Ah, agora estou 
entendendo...

Podem se inscrever no 
Auxílio Tecnologias 
Assistivas apenas 

estudantes com deficiência 
ou com transtorno do 

espectro autista...
E pode ser solicitada mais 
de uma tecnologia. O valor 

a ser pago não está no 
edital porque será feita 

uma pesquisa de valores 
de cada recurso 

solicitado.



INSCRIÇÕES/REUNIÕES
 

Podemos sim. E 
precisamos entregar 

os documentos de 
todos os auxílios em 

um mesmo 
envelope...

Será que podemos 

inscrever nossa 

filha em mais de um 

auxílio? Como 
fazemos? 

Eu estou separando tudo para fazer a 
inscrição da minha neta. Tenho que 
prestar bastante atenção para não 
faltar nenhum documento. Por isso 

vou às reuniões que vão ser 
realizadas na escola. Lá as 

profissionais irão explicar o passo a 
passo. E o bom é que caso eu não 
consiga ir poderei mandar alguém 

me representando...

É importante estar em pelo 
menos uma dessas reuniões 

porque não vai ter a 
conferência dos documentos. 
As coisas precisam ser mais 

rápidas para acelerar o 
pagamento dos auxílios

Ué, mas não vão 

conferir os 

documentos? A gente 

vai entregar como? 

Então vamos ver a documentação passo a 
passo...

Vamos separar os documentos de acordo 
com a situação da nossa família, colocar em 

um envelope lacrado e entregar no local 
definido para recebimento em cada 

campus.Precisamos nos organizar e reservar 
um tempo para ler quais são os documentos 
e reuni-los checando um a um para entregar 

corretamente, pois quem não entregar a 
documentação correta ficará de fora.

 



FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
 Para a inscrição tem um 

formulário que a gente 
preenche. Para isso, é 

importante que a gente 
entenda algumas coisas. 

Vamos ver? 

Vamos ver alguns trechos do formulário 
em que costumamos ter mais dúvidas...

Os auxílios de 2019 são: Auxílio Financeiro de Apoio ao Estudante, Auxílio Uniforme 
Escolar e Auxílio Tecnologias Assistivas. Não estão previstos outros auxílios!!!!

Como faço para me 
inscrever em mais 

de um auxílio? 

Você marca um "X" na 
opção de auxílio que você 

quer pedir.  O mesmo 
formulário e envelope 

servem para inscrição em 
todos os auxílios...



FORMULÁRIO
 

Qual a diferença 
entre nome civil e 

nome social? 
Sempre fico na 

dúvida...

Vou pesquisar 
aqui...

NOME CIVIL
 

É o nome "oficialmente" 
registrado no cartório.

NOME SOCIAL
 

É o nome pelo qual a pessoa é 
conhecida e reconhecida na 

comunidade e junto as outras 
pessoas. 

É o nome pelo qual a pessoa se 
identifica e é socialmente 
reconhecida no caso, por 

exemplo, de pessoas trans e 
travestis. 

NORMATIVA
 

Entre outras legislações, o 
Decreto 8727/2016 dispõe 

sobre o uso do nome 
social na administração 

pública federal. 
 



FORMULÁRIO
 

Aqui você vai responder "SIM" 
apenas caso tenha outra pessoa que 
more na mesma casa do estudante e 

que estude no Colégio Pedro II. 
Se tiver alguém da família que 

estude no Colégio e não more na 
mesma casa  basta marcar "NÃO". 

 

E aí você escreve o grau de 

parentesco que essa pessoa que 

estuda no Colégio tem com a/o 

estudante que você está 

inscrevendo. Por exemplo: Dizer 

se é irm
ão, irm

ã, tia
, primo, mãe, 

avô, etc...



FORMULÁRIO
 

DEFICIÊNCIA - De acordo com a Lei 13146/2015, pessoa com deficiência é "aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 

em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas."

NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL - Você preencherá esta opção também caso o/a 
estudante apresente alguma dificuldade ou questão específica referente ao processo de 
aprendizagem (de maneira comprovada). Por exemplo, dislexia, TDA, Altas habilidades, 

entre outras...
Neste caso, a criança ou adolescente não necessariamente apresenta alguma deficiência, 

mas sim uma necessidade de acompanhamento específico no processo de ensino-
aprendizagem...

O NAPNE é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Específicas. 

Ele busca atender/realizar acompanhamento 
pedagógico para pessoas que tenham alguma deficiência 

ou necessidade educacional específica. 



FORMULÁRIO
 

Esta é uma parte do fomulário 
que costuma gerar muitas 

dúvidas. Por isso vamos 
precisar de mais explicações



FORMULÁRIO
 

O que escrevo 
nesta parte? 

Aqui você vai escrever em cada 
uma das linhas os nomes de cada 

pessoa que mora com o/a 
estudante, incluindo aquelas que 
não possuem renda. Na primeira 

linha o nome do/a estudante e 
depois das outras pessoas da 

casa...

Aqui você vai escrever a idade de 
cada uma dessas pessoas...
Lembrando que você deve 

prestar atenção para colocar no 
envelope da inscrição os 

documentos de identificação de 
cada um/a deles/as. 

Aqui você vai escrever o 
parentesco da pessoa com o/a 
estudante: Por exemplo, dizer 

se é mãe, pai, padrasto, 
madrasta, tio, tia, prima, avó, 

etc. 



FORMULÁRIO
 

Renda Bruta Mensal é a 
renda total, sem descontos, 
que a pessoa recebe todo 

mês. Geralmente nos 
contracheques esse local é 
indicado como: "Total bruto" 
ou "Total de rendimentos" ou 

"Total de vencimentos"

Aqui você indicará o 
que cada pessoa faz ou 
com o que trabalha. 
Mesmo que a ocupação 
não gere renda, é 
importante colocar a 
atividade que a pessoa 
desenvolve.

Se a pessoa tiver algum 

tipo de doença grave ou 

deficiência que tenha 

um diagnóstico, é 

importante nos informar 

e apresentar xerox do 

laudo médico que 

confirme.

O que devo 
informar nessa 

parte do quadro?



FORMULÁRIO
 

Escreva aqui o número do 
NIS, caso possua.

Este campo deverá ser preenchido 
por quem tem número de NIS ou por 
quem recebe algum benefício social 
como Bolsa Família, BPC/LOAS, Bolsa 

Carioca ou outros...
Se você não tem número de NIS e 

ninguém da família recebe benefícios 
sociais, deixe em branco.

Marque as opções dos benefícios que as pessoas da família recebem 
ou que uma das pessoas da família recebe.



FORMULÁRIO
 

Pai/Mãe: Aqui você vai preencher o nome dos pais do/a 
estudante de acordo com o que está na certidão de 
nascimento e nos documentos de identificação. Vai 
marcar se essa pessoa está viva e se mora com o/a 

estudante. 

Item 18 - Responsável: Aqui você vai 
preencher o nome da pessoa que 

geralmente assina os documentos e 
que responde pelo/a estudante no 

Colégio Pedro II



FORMULÁRIO
 

Tipo de residência: Aqui você indica se  a casa onde a/o 
estudante mora é própria, alugada, financiada, cedida, 
herança de família ou ocupação/posse. Se a casa não 

tiver nenhum tipo de documento no nome da/o 
responsável, é necessário preencher o Anexo de 

Declaração em Relação à Moradia.

Caso seja moradia alugada, é só colocar o valor 
que está no contrato de aluguel ou no recibo (e 

apresentar a xerox, comprovando o valor). 
Só vai preencher este campo quem morar em 

imóvel alugado!!!!



FORMULÁRIO
 

PRÓPRIA
Casa/imóvel já quitado 
(sem dívidas) que possui 
documento formalizado 
em nome do proprietário 

ALUGADA
Casa/imóvel em nome 

de outra pessoa em que 
se paga aluguel mensal 

para morar.

HERANÇA
Casa/imóvel que foi 

herdado e há 
documentação formal 

que comprove isso

FINANCIADA
Casa/imóvel que possui 

documento formalizado em 
nome do proprietário mas 
ainda não está quitado 
(ainda está sendo pago)

 

CEDIDA
Casa/imóvel que foi 

emprestada ou doada para 
quem mora, mas os 

documentos estão no nome 
de outra pessoa

POSSE
Casa/imóvel em que se vive, mas sem possuir 
documentos formais em seu nome (diferente 
de quem possui casa própria em seu nome e 

pode comprovar)
 

OCUPAÇÃO
Casa/imóvel vazio e sem utilização anterior 
que foi ocupado por uma pessoa ou família 

para garantir sua moradia.  



FORMULÁRIO
 

Item 26: Indicar se o/a estudante vem ao Colégio 
por meio de van/transportadora. Isto deverá ser 

comprovado com um recibo emitido pelo/a 
transportador/a ou declaração de próprio punho 

sobre o serviço prestado e os valores mensais

Item 25: Indicar "sim" caso o 
responsável leve e busque o/a 

estudante na escola, se há gasto 
com passagens por esse 

responsável. 

Item 24 : Indicar se o/a estudante precisa usar  dinheiro 
para pagar passagens a mais em relação as passagens 

recebidas pela gratuidade do riocard. Exemplo: O/a 
estudante recebeu 40 passagens em um mês, mas usou 45, 

ou seja, foi necessário pagar cinco a mais. 



FORMULÁRIO
 

Nesse campo podemos indicar se a família ou 
algum dos membros passa ou está passando 

por alguma das situações marcando um "x" no 
"sim" em caso positivo e um no "não" no caso de 

não haver esses tipos de situações. Essas 
informações são muito importantes para a 

análise!
 

Ah, essas informações são acessadas apenas 
pela equipe da Assistência Estudantil, sendo 

sigilosas. Não se preocupe!



FORMULÁRIO
 

Nesse espaço você poderá escrever outras informações que acredite terem 
importância para nossa análise final. Toda informação que a família nos apresenta 

pode contribuir para o Setor. É possível relatar aqui um pouco mais 
detalhadamente o que a família tem vivido nos últimos tempos, como, por ex: 

situações relacionadas a separações(envolvendo justiça ou não),  pagamento de 
pensão formal ou informal, regular ou irregular, descrever como é a convivência e 

os vínculos familiares, entre outras questões. 
Pode também prestar esclarecimentos sobre opções assinaladas em outros pontos 

do formulário. 
 

Ressaltamos a importância de preencher esse espaço, mas seu preenchimento não 
é obrigatório.



FORMULÁRIO
 

Este ano o fornecimento 
dos  dados bancários será  

obrigatório para que a 
inscrição seja confirmada. 
Se o envelope lacrado não 

contar com essas 
informações, a inscrição 

será indeferida.

Lembramos que a conta 
bancária deve estar no 
nome do/a estudante. E 

que pode ser aberta uma 
conta corrente em 

qualquer banco ou conta 
poupança na Caixa 

Econômica Federal (conta 
com operação 013) Não esqueça de fornecer os contatos e 

mantê-los atualizados junto ao Setor de 
Assistência Estudantil em seu campus!



FORMULÁRIO
 

Neste ano o termo de compromisso será 
assinado já na inscrição. Não esqueça de 
marcar com um "X" nas duas opções do 

declarante, demonstrando que está ciente 
dos compromissos assumidos.

 
E mais: não esqueça de assinar 

(responsável ou maior de 18 anos) e 
colocar a data! Os formulários que 

estiverem sem esse campo preenchido 
serão "indeferidos", ou seja, a inscrição 

será negada. 

NÃO ESQUEÇA DE MARCAR 
UM "X" EM CADA UMA 

DESTAS OPÇÕES!!!!!
 



FORMULÁRIO
 

Este espaço é reservado para anotações do/a profissional da 
Assistência Estudantil. É ele/a quem deve assinar este campo. A 

parte para assinatura de responsáveis e estudantes está acima. Fique 
atento/a!



DOCUMENTOS
 

.

Vamos ver os documentos que você vai 
precisar entregar em cada caso?

Separamos por grupos para melhor 
organização, sendo: 1- identificação do/a 

estudante; 2- identificação do grupo familiar; 
3- residência; 4-situação socioeconômica; 5-  

Documentos complementares
ATENÇÃO: PEDIMOS APENAS CÓPIAS!!!!

Cópia do CPF (Apenas 
para o/a estudante)

Cópia do RG ou da Carteira de 
Trabalho ou da Carteira de 

Habilitação ou ... No caso de 
estudantes menores de 18 anos será 

aceita certidão de nascimento.

1 - Para identificação do/a estudante

Em casos específicos de estudante sob 
tutela/guarda: apresentar decisão judicial 
ou termo de responsabilidade emitido pelo 

Conselho Tutelar ou elaborar declaração de 
próprio punho ou apresentar comprovação 
de que realizou a matrícula do/a estudante 

no Colégio Pedro II.

OU OU

Tutela /
Guarda de criança 
ou adolescente (no 

caso do/a 
estudante)

OU



DOCUMENTOS
 

.

Cópia do cartão do 
banco (apenas no caso 

do/a estudante)

ATENÇÃO: Só poderá realizar 
inscrição o/a estudante que tiver 

conta em um banco. Conta corrente 
em qualquer banco ou conta 

poupança na Caixa Econômica Federal 
(operação 013). A conta tem que ser no 

nome do/a estudante!!

1 - Para identificação do/a estudante: dados bancários

Cópia do extrato da 
última movimentação 

bancária

Cópia do contrato e 
abertura da conta

OU OU

OU OU



DOCUMENTOS
 

.

2 - Para identificação do grupo familiar

Cópia do RG OU Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) OU Carteiras 

Funcionais OU Carteira de Trabalho.
No caso das pessoas menos de 18 anos 
serão aceitas certidões de nascimento.

OU OU

OBSERVAÇÃO - CASO ESPECÍFICO! 
Em casos específicos de crianças ou adolescentes da 

família sob tutela/guarda: apresentar decisão 
judicial ou termo de responsabilidade emitido pelo 

Conselho Tutelar ou elaborar declaração de próprio 
punho 

OU

Aceito apenas no caso 
de pessoas com menos 

de 18 anos...

Tutela/ Guarda de 
criança ou 

adolescente que 
more na mesma 

casa do/a 
estudante

OU



DOCUMENTOS
 

.

3- Residência

Apenas para quem paga 
aluguel...

PARA TODOS/AS: Comprovante de Residência 
recente no nome de algum dos adultos da casa (ex: 

conta de luz, água, gás, celular,telefone, faturas.)
Caso não possua um desses comprovantes, 

apresentar declaração da associação de 
moradores ou ANEXO V preenchido e assinado!

OU

Para quem mora em imóvel cedido 
Apenas para quem tem casa 

financiada

Apenas para quem ganha alguma renda alugando imóvel(casa, 
apartamento, etc) para outras pessoas...

Comprovante de pagamento de 
aluguel do último mês.

Observação: Caso não tenha como 
comprovar pagamento do aluguel, 

declarar no anexo V ANEXO V

Cópia do contrato do 
financiamento OU carnê

Cópia do contrato de aluguel



DOCUMENTOS
 

.

4- Situação socioeconômica

Página da FOTO Página da qualificação civil. É 
a página em que estão os 

dados da pessoa: nome, etc.

CÓPIA DA CARTEIRA DE 
TRABALHO...

Veja as páginas solicitadas...
 

A CARTEIRA DE TRABALHO deve 
ser apresentada no caso de 
todas as pessoas da família 

maiores de 18 anos, mesmo nos 
casos de funcionário público, 

autônomo, desempregado, 
aposentado,que nunca tenha 

trabalhado, etc

Página do último contrato 
de trabalho. E a página 

seguinte em branco!

Página do último 
contrato de trabalho

Página seguinte em 
branco

ATENÇÃO! 
1- Não esqueçam a última folha em branco (a folha após a 

página do último contrato)
 

2- Quem não tem assinatura na carteira basta apresentar 
cópia das duas primeiras páginas de título "contrato de 

trabalho" em branco. 



DOCUMENTOS
 

.

Mas na minha casa eu não 
tenho carteira de trabalho 

porque sou servidora 
pública e minha avó não 

tem mais a dela porque já 
está aposentada. O que 

fazemos? 

Nos casos em que a pessoa 
não tem ou nunca teve a 
carteira de trabalho, ela 

pode preencher o anexo II 
ou o Anexo III. Aí você 

marca a opção "Não tenho 
carteira de trabalho". 



DOCUMENTOS
 

.

DECLARAÇÃO COMPLETA DO IMPOSTO DE RENDA OU ANEXO IV

A PESSOA DECLARA IMPOSTO DE RENDA OU DECLAROU NO 
ÚLTIMO ANO?

Então deverá apresentar a cópia da declaração completa com 
todas as páginas. Atenção para não apresentar o documento 

errado!!!! 

A PESSOA É ISENTO/A E NÃO DECLARA IMPOSTO DE 
RENDA?

Basta que ela preencha o anexo IV, não esquecendo de 
datar e assinar!!!!! Cada adulto/a da casa deve 

preencher o seu no caso de ser isento/a!!!



DOCUMENTOS
 

.

A cópia da carteira de trabalho e a 
declaração do imposto de renda ou 

preenchimento do anexo dizendo que é 
isento/a do imposto de renda são dois 
documentos obrigatórios para todas as 

pessoas da família que tenham mais de 18 
anos. Não importa se são 

desempregados/as, servidores públicos, 
autônomos, estudantes, aposentados/as, 

ETC. Todos/as devem apresentar esses dois 
documentos e mais aqueles que diremos na 

tabela a seguir!

ATENÇÃO!!!!!!!!!!!!



DOCUMENTOS
 

.

Além da carteira de trabalho e da declaração do imposto de renda, todas as 
pessoas da família com mais de 18 deverão apresentar documentação conforme o 

caso de cada um/a. Verifique abaixo:



DOCUMENTOS
 

.

A PESSOA É TRABALHADORA FORMAL/ DE CARTEIRA ASSINADA? 

Apresente cópias dos três últimos contracheques dela!

Caso a pessoa não tenha 
contracheques atualizados, ela pode 

apresentar o  mais recente e 
explicar para nós no final do 

formulário o motivo pelo qual não 
tem esse documento atualizado ou 

não tem as três cópias.

No caso de pessoas que exercem 
trabalho como domésticas/os, 

quando não possuem o 
contracheque, este pode ser 

substituído por uma declaração do/a 
empregador/a dizendo os dados de 

ambos e o valor recebido por mês 
pela/o empregada/o



DOCUMENTOS
 

.

A PESSOA ESTÁ DESEMPREGADA, NÃO TRABALHA OU NUNCA TRABALHOU?

Esta pessoa deve preencher e assinar o anexo III 
"Declaração de não percepção de rendimentos".

A pessoa que 
está 

desempregada, 
não trabalha ou 

que nunca 
trabalhou deve 

assinar o anexo! 



DOCUMENTOS
 

.

A PESSOA ESTÁ DESEMPREGADA, 
MAS RECEBENDO O SEGURO 

DESEMPREGO? 

Apresente a guia do seguro 
desemprego. Ela pode ser obtida em

https://sd.mte.gov.br/sdweb/consult
a.jsf

Você também pode obter este 
documento na Caixa Econômica ou 

no aplicativo Caixa Trabalhador.
E caso ainda esteja dando entrada, 
apresente comprovante deste fato e 
explique isto no item "informações 

importantes"

A PESSOA É PROPRIETÁRIA OU 
EMPRESÁRIA EM ALGUM NEGÓCIO? 

Apresentar DEFIS e/ou DECORE e 
declaração com o carimbo ou CNPJ 

da empresa, constando tipo de 
atividade ou rendimentos mensais.

 

OU
 

DEFIS inativa



DOCUMENTOS
 

.

A PESSOA É MEI (MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL)? 

É preciso apresentar a "Declaração Anual do Simples Nacional" e o Relatório Mensal de Receitas 
Brutas. 

Você pode obter esta documentação em
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/declaracao-anual-mei-dasn
Caso não tenha como obter, é preciso fazer uma declaração de próprio punho com nome, CPF, 

explicação dos motivos e assinatura



DOCUMENTOS
 

.

A PESSOA TEM UM TRABALHO INFORMAL OU AUTÔNOMO? 

Esta pessoa deve preencher e 
assinar o anexo II e não 

esquecer de fazer uma média 
do que ela recebeu nos últimos 

três meses e escrever neste 
anexo e colocar o mesmo valor 

no formulário!

Não esquecer de escrever o 
valor que a pessoa recebe 
com o trabalho informal ou 

autônomo! E a própria 
pessoa quem deve assinar 

o anexo. 



DOCUMENTOS
 

.

A PESSOA É ESTAGIÁRIA?

Basta apresentar a cópia do contrato de 
estágio, indicando a vigência do estágio e 

o valor recebido pela pessoa...

A PESSOA É BOLSISTA DE PÓS GRADUAÇÃO 
(MESTRADO, DOUTORADO, ETC?)

Apresentar informe de rendimentos da 
bolsa



DOCUMENTOS
 

.

A PESSOA É APOSENTADA, PENSIONISTA OU RECEBE QUALQUER OUTRO BENEFÍCIO VINCULADO AO INSS? 
EXEMPLO: APOSENTADORIA, PENSÃO POR MORTE, SALÁRIO MATERNIDADE, AUXÍLIO DOENÇA, AUXÍLIO 

RECLUSÃO, ETC?

Apresentar extrato atual do pagamento emitido 
pelo INSS ou extrato bancário atual

OU



DOCUMENTOS
 

.

A PESSOA RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA OU AJUDA 
MATERIAL OU FINANCEIRA DE TERCEIROS?

Se for pensão mediante decisão judicial: 
apresentar cópia da decisão judicial e extrato 

bancário do pagamento da pensão. 
Se for pensão informal (não judicial) ou ajuda de 

outras pessoas: Preencher anexo VI

A PESSOA É BENEFICIÁRIA DE PROGRAMAS DE 
TRANSFERÊNCIA DE RENDA (BOLSA FAMÍLIA, BOLSA 

CARIOCA, ETC?)

Apresentar extrato atual 
de pagamento do 

benefício



DOCUMENTOS
 

.

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 
(DESTINADO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA)

A/o estudante é 
acompanhado/a pelo NAPNE?

Apresentar, além da documentação 
solicitada para os demais auxílios, o 
PARECER DO NAPNE e laudo médico 

comprovando a deficiência ou transtorno. E 
no caso de transtorno do espectro autista, 

pode ser apresentada avaliação da 
psicologia

O/a estudante não é 
acompanhado/a pelo NAPNE? 

Apresentar, além da documentação 
solicitada para os demais auxílios, 

declaração de profissional de 
saúde competente indicando a 

tecnologia assistiva necessária e 
laudo médico comprovando a 
deficiência ou transtorno do 

espectro autista. 



DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARES

 

.

Quem usa transporte 
escolar

Apresentar xerox do recibo de 
pagamento de transporte escolar 

ou declaração do/a 
transportador/a, indicando valor 
mensal, para as/os estudantes 

que utilizarem o transporte 
escolar para ir e vir do Campus

Situações de doença grave

Apresentar laudo 
médico

No que se trata de doenças graves, serão consideradas : 
tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, 

hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado 
da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência 
imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com 

base em conclusão da medicina especializada.



COMO OBTER ALGUNS DOCUMENTOS?
 

.

Como obter o RG? 

Primeira via
Pode ser feita gratuitamente nos postos de 

atendimento DETRAN-RJ portando os 
documentos solicitados pelo órgão. Em 

algumas localidades é necessário realizar 
agendamento prévio pelos telefones: 

Capital e Região Metropolitana – 3460-4040
 Interior - 0800-0204040.
Maiores informações em: 

http://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?
cod=159 

ou comparecer a algum posto de atendimento.

Segunda via
É emitida da mesma forma nos postos do DETRAN/RJ, 

mas é necessário pagar uma taxa de serviço para essa 
nova emissão.

 Há isenções para situações de roubo ou furto 
comprovados por meio de Boletim de Ocorrência ou para 

pessoas desempregadas, que recebem até um salário 
mínimo ou reconhecidamente pobres, desde que 

possuam os documentos exigidos para comprovação.
Para comprovação desta condição, deve ser 

apresentada declaração de isenção emitida pela 
Fundação Leão XIII ou documento da Defensoria Pública 

ou de Autoridade Judicial.
Maiores informações em: 

http://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=160 
ou comparecer a algum posto de atendimento.



COMO OBTER ALGUNS DOCUMENTOS?
 

.

Como obter o CPF? 

A inscrição para confecção do CPF pode ser feita online (para pessoas 
entre 16 e 25 anos de idade e que possuam título de eleitor/a regular). 

Acesse 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/Inscr

icaoPublica/inscricao.asp
 

Ou... Em qualquer agência dos correios, sem necessidade de 
agendamento. 

Comparecer portando a documentação exigida para emissão.
 

Maiores informações: https://www.correios.com.br/a-a-z/cpf-cadastro-
de-pessoa-fisica 



COMO OBTER ALGUNS DOCUMENTOS?
 

.

Como emitir segunda via do CPF? 

Acesse:
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/cpf/Impre

ssaoComprovante/ConsultaImpressao.asp
 



COMO OBTER ALGUNS DOCUMENTOS?
 

.

Como fazer para abrir a 
conta bancária?

Lembramos que a conta deve ser aberta no nome do/a estudante. 
Pode ser conta corrente em qualquer banco ou conta poupança na 

Caixa Econômica Federal. 
Para abertura de conta bancária, é necessário apresentar a 

carteira de identidade, o CPF válido e o comprovante de residência 
(da criança/adolescente e do/a seu/sua responsável).

É possível realizar abertura de conta sem pagamento de taxas. 
Se necessário, possuímos no setor encaminhamentos ao banco 

para facilitar o processo de abertura. Entre em contato com o Setor 
de Assistência Estudantil do seu campus caso tenha qualquer 

dificuldade. 



COMO OBTER ALGUNS DOCUMENTOS?
 

.

Como obter extratos relacionados a benefícios 
previdenciários? 

Acesse:
https://meu.inss.gov.br/central/#/

Realize o cadastro com informações da sua carteira de trabalho e obtenha 
informações sobre os seus benefícios previdenciários...



COMO OBTER ALGUNS DOCUMENTOS?
 

.

Onde obter formulários e 
anexos para inscrição?

Acesse por meio dos links:
Formulário: 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2018/DEZEMBRO/Assist_estudantil_anexos/FORMUL
ARIO%20DE%20INSCRICAO.pdf

 

Anexos:
http://www.cp2.g12.br/component/content/article/9-uncategorised/4792-assist%C3%AAncia-

estudantil-anexos.html
 

Lista com a documentação solicitada (Anexo I):
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2018/DEZEMBRO/Assist_estudantil_anexos/ANEXO%

20I_RELACAO%20DOCUMENTOS.pdf
 



Modelos de declaração de próprio 
punho

 

Declaração para preenchimento caso o/a 
responsável não tenha 

documentação formal de guarda ou tutela

Eu (nome do/a responsável), CPF (CPF 
do/a responsável), declaro que sou 

responsável pelo/a estudante (nome 
do/a estudante, RG do estudante, caso 

ele/a possua), e respondo junto ao 
Colégio Pedro II e demais instituições 
em nome da criança e/ou adolescente. 

Contudo, não possuo documentos 
formais de guarda/tutela/termo de 

responsabilidade exigidos em edital.
 

(Local), ____ de_____de 2019( data)
 

Assinatura do/a responsável: 

Declaração a ser preenchida pelo locador 
em caso de não haver recibo do pagamento 

do aluguel

Eu (nome do /a declarante, ou seja, 
o/a proprietário/a do imóvel ou 

representante legal dele/a), declaro 
que recebo aluguel do/a senhor/a 

(nome do/a locatário/a - quem mora 
no imóvel), CPF (CPF do locatário) em 
razão de locação de imóvel localizado 
em (endereço completo) no valor de 

(escrever o valor do aluguel). 
 

(Local), ____ de_____de 2019( data)
 

Assinatura do/a proprietário/a do 
imóvel: 



Modelos de declaração de próprio 
punho

 

Declaração para casos de empregado/a 
doméstico/a que não receba contracheque

Eu (nome do/a empregador/a), CPF 
(CPF do/a empregador/a, declaro que 

o(a) senhor(a) (nome do/a empregado/a 
doméstico/a), CPF (CPF do 

empregado/a) trabalha como 
empregado(a) doméstico (a) em minha 
residência e recebe o valor de (escrever 

o valor) reais mensais pelo serviço. 
 
 

(Local), ____ de_____de 2019( data)
 

Assinatura do/a empregador/a: 

Declaração para casos de MEI não 
regularizados/as

Eu (nome do /a declarante), CPF (CPF 
do/a declarante) declaro que possuo 
inscrição como Microempreendedor 
individual mas não exerço atividade 
como tal e não estou em dia com os 
pagamentos necessários. Por isso, 

estando em situação irregular, 
encontro-me impossibilitado de 

emitir/apresentar os documentos 
solicitados.

 
(Local), ____ de_____de 2019( data)

 
Assinatura do/a declarante: 



Modelos de declaração de próprio 
punho

 

Declaração para casos de transporte 
escolar sem recibo, a ser preenchida e 

assinada pelo/a transportador/a

Eu (nome do/a transportador/a), CPF 
(CPF do/a transportador/a), declaro que 

presto serviço de transporte escolar 
para o(a) senhor (a)(nome do/a 

responsável pela criança ou 
adolescente), CPF (CPF do responsável) 

e recebo o valor de (escrever o valor) 
reais mensais pelo serviço. 

 
 

(Local), ____ de_____de 2019( data)
 

Assinatura do/a transportador/a

Exemplo de declaração genérica para 
outros casos...

Eu (nome do /a declarante), CPF (CPF 
do/a declarante) declaro que (motivo 

da declaração ou o que se deseja 
declarar)

 
(Local), ____ de_____de 2019( data)

 
Assinatura do/a declarante: 



AVALIAÇÃO/RESULTADOS
 

Tudo feito! Fui às reuniões, recebi as devidas 
orientações, reuni toda a documentação 

solicitada em edital, conferi, coloquei em um 
envelope e entreguei no campus na data 

informada pelo setor de assistência estudantil 
de lá. Agora é só aguardar! Mas ainda estou 

com algumas dúvidas... se eu entreguei toda a 
documentação correta, é certo que meu filho 

receba o auxílio?

Infelizmente, não... os profissionais da 
assistência estudantil dependem de duas 
coisas principais: quantificar o número de 

alunos solicitantes e a verba disponível para 
atendê-los. Dessa forma, existem prioridades 
no atendimento.Os estudantes e  famílias que 
possuem prioridade em receber o auxílio são 

os que tem 1497 reais como renda familiar 
mensal por pessoa.

Então, se minha família 
estiver dentro desse 

perfil, iremos receber o 
auxílio?

Não necessariamente... nos 
últimos anos, mesmo essa 

prioridade não tem sido atendida 
em sua totalidade. A cada ano 

são mais inscrições e o 
orçamento não tem sido 

suficiente para atender todo 
mundo. 

 



AVALIAÇÃO/RESULTADOS
 

Nossa, quanta coisa!!! Então não 
tem como saber se meu filho será 

contemplado ainda...terei que 
aguardar a divulgação do 

resultado. Aliás, quando sai 
mesmo o resultado? Minha 
memória anda muito ruim.

Segundo o edital, a previsão da divulgação 
dos resultados é pra 02/05/19. É importante 

que estejamos atentos às publicações 
realizadas no site para que não percamos 

qualquer informação ou prazos...
Lembrando que o edital é muito claro quando 

informa que somos responsáveis por 
acompanhar tais divulgações e que essas 

informações não são passadas por telefone, 
e-mail ou fax.

Além de acompanhar tudo pelo site, 
vocês devem estar sempre atentos às 

convocações do setor para conversarmos 
sobre esclarecimentos e possibilidades 

de ações para que a assistência 
estudantil se mantenha firme e em 

crescimento, pois é um direito do qual 
não se deve abrir mão!!



CRONOGRAMA
 

Período de REUNIÕES DE ORIENTAÇÃO: Entre 04/02/2019 e 
29/03/2019. 

Observação: Você deve consultar no site do Colégio ou de seu 
campus as datas em que essas reuniões irão ocorrer em cada um 

dos campi. 

Período de inscrições e entrega da documentação: Entre 11/02/2019 e 
29/03/2019

Observação: Cada campus vai disponibilizar calendário com datas 
específicas para a entrega da documentação. 

Resultado final com o nome dos/as estudantes contemplados/as: 
02/05/2019

Observação: Você precisa acompanhar por meio do site do Colégio 
Pedro II. 


