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EDITAL Nº 01/2022

EDITAL INTERNO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO 
FINANCEIRO DE APOIO AO ESTUDANTE



DO OBJETIVO :
O Auxílio Financeiro de Apoio ao Estudante tem por 
objetivo contribuir para democratizar e ampliar as 

condições de permanência dos/as estudantes 
regularmente matriculados/as no Colégio Pedro II, 
que se encontram em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 



DO PÚBLICO ALVO :
O Auxílio Financeiro de Apoio ao Estudante destina-

se a estudantes regularmente matriculados na 
Educação Básica e Superior em curso de 

graduação.



DA INSCRIÇÃO:
(de 04 a 25 de maio de 2022)

As inscrições serão realizadas em dois momentos

1. Preenchimento e envio do Formulário online: O link do formulário : http://www.cp2.g12.br (na
parte Área do Estudante > Assistência Estudantil) e nos demais canais oficiais de cada campus.
Fique atento/a! Sua inscrição só será considerada válida após o preenchimento do formulário de
inscrição, contendo todos os dados solicitados, após a exibição da mensagem: “DADOS
GRAVADOS COM SUCESSO”. Lembre-se de baixar e salvar o comprovante em PDF ao final da
inscrição.

2. Entrega presencial dos documentos: conforme “relação de documentos e declarações
obrigatórios para inscrição’’ - Anexo I do Edital. Após o preenchimento do Formulário de Inscrição
Online, o responsável/ estudante maior de 18 anos deverá entregar presencialmente os
documentos em envelope lacrado, que deverá constar na parte externa a turma, o campus e o
nome do estudante.



Formulário de Inscrição Online
Passo-a-passo do formulário



Formulário de 
Inscrição Online

O Formulário de Inscrição Online, 
anteriormente era dividida em 4 
páginas, após a manutenção ficou 
com 1 página corrida.

Composta por

I. AUXÍLIOS SOLICITADOS – único 
Auxílio Financeiro de Apoio ao 
Estudante (AFAE)

II. DADOS DO/A ESTUDANTE –
preencher de acordo com o que 
é solicitado
a) Preencha os espaços obrigatórios
b) CPF somente os números
c) Data de nascimento você pode 

escrever a data pelo teclado do 
dispositivo que estiver usando e 
aparecerá dia no calendário. Você 
clicar no dia quando aparecer;



(continuação)
d) Prestem atenção na escolha 

do Campus. Os estudantes 
daqui são do Campus 
Humaitá II;

e) No CHII, há Ensino 
Fundamental Anos Finais, 
Ensino Médio Regular e 
Técnico Subsequente. 
Marquem o correto;

f) Tomem conhecimento da 
turma do/a estudante;

g) A forma de ingresso do tipo 
“Cotas Sociais” também fará 
parte dos critérios de análise 
da Equipe de Assistência 
Estudantil;



(continuação)
III. DADOS DO/A 

RESPONSÁVEL

a) O/A estudante maior de 
idade pode fazer a 
própria inscrição;

b) Quanto maior número 
de contatos 
apresentado, melhor 
para que o setor consiga 
entrar em contato, caso 
haja necessidade.



(continuação)

IV.DADOS DE MORADIA 
DO/A ESTUDANTE
a) Colocar o endereço completo

b) O item “Tipo de residência” 
possui as opções: própria, 
herança, alugada, financiada, 
cedida, posse, ocupação, 
situação de rua, outros. Essa 
informação também será 
analisada pela Equipe de 
Assistência Estudantil;

Após preenchimento, basta 
seguir clicando em 
“Continue”.



(Continuação )
V. COMPOSIÇÃO E RENDA 

FAMILIAR
a) Colocar o total de pessoas que residem na 

mesa casa;

b) Caso haja irmã/o, primo, pai/mãe ou 
qualquer membro da família que more 
com o/a estudante e que também irá 
solicitar o AFAE, deve ser indicado 
relacionando ao campus;

c) Deve ser indicado se a família recebe 
Auxílio Brasil ou BPC/LOAS, pois não será 
exigido comprovação de renda nestes dois 
casos. Se a família receber mais de um 
benefício, eles também devem ser 
indicados no espaço específico para 
escrever. Além disso, é necessário colocar 
o NIS que recebe o(s) benefício(s);

d) Em relação a renda, deve ser colocado 
aqui o que a família recebe no total (sem 
contar os valores do Auxílio Brasil, BPC, 
Bolsa Carioca). Não será aceito renda 
familiar zero/zerada;



(continuação)
VI. BENS E PATRIMÔNIOS

a) Esta informação está presente para 
indicar caso veículo ou imóvel seja 
utilizado como fonte de renda (aluguel, 
motorista de aplicativo e etc.);

VII.DISTÂNCIA E TRANSPORTE
a) Se o/a estudante vai e volta sozinho/a e 

as passagens contemplam a 
necessidade de locomoção, basta 
indicar que “Sim”;

b) Se a família precisa complementar 
passagem com transporte informal 
(mototaxi, combi e afins), se o/a 
responsável precisa acompanhar o/a 
estudante no trajeto (pagando 
passagem por fora), se o/a estudante 
paga por transporte escolar, entre 
outros, indicar “Não” e justificar no 
espaço abaixo;

Após preenchimento, basta seguir 
clicando em “Continue”.



(continuação)

VIII.SITUAÇÕES ADVERSAS
a) Indicar dentre as opções quais 

descreve a situação pela qual a 
família possa estar passando;

b) Cada situação fará parte dos 
critérios de análise da Equipe 
de Assistência Estudantil;

c) Essa informação é importante 
para que o Setor de Assistência 
Social do campus possa fazer o 
acompanhamento do/a 
estudante e sua família 
independente de receber ou 
não o AFAE;

d) Essas informações se manterão 
sigilosas e somente entre a 
Equipe de Assistência 
Estudantil e a família;



(continuação)

IX.DADOS BANCÁRIOS 
DO/A ESTUDANTE
a) Caso o/a estudante não 

possua conta bancária, pode 
ser solicitado junto ao Setor 
de Assistência Estudantil um 
Encaminhamento de 
Abertura de Conta. Basta 
indicar se será conta 
corrente ou conta poupança 
da CEF;

b) O CPII não faz crédito em 
conta conjunta, conta 
poupança que não seja da 
CEF, conta salário nem conta 
de terceiros.



(continuação)

X. DECLARAÇÃO E TERMO 
DE COMPROMISSO

Basta preencher com os 
dados solicitados;

Após preenchimento, 
basta seguir clicando em 
“Continue”.



Pagina Final
Mensagem final que indica 
que o formulário foi gravado e 
a inscrição online foi 
realizada;

É necessário que o PDF seja 
baixado no equipamento que 
vocês estiverem usando e 
salvo em local seguro ou 
impresso;

Basta clicar no ícone “Clique 
aqui”.



ANEXO I
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO



Identificação do/a 
Estudante

Observações

1) De preferência, documento com foto, em xerox 
legível;

2) Comprovante de tutela deve estar no nome do 
responsável legal. Se ainda não possui, é 
necessário ir ao Conselho Tutelar de referência 
da residência para saber como obter o 
documento necessário;

3) Conta bancária em nome e CPF do/a estudante. 
Não será aceito conta poupança que não seja da 
CEF, conta conjunta ou conta de outros 
membros da família;

4) Se o/a estudante não possui conta bancária 
ainda, durante o período de inscrição, a família 
pode solicitar ao Setor de Assistência Estudantil 
um Encaminhamento para Abertura de Conta.



Identificação do 
Grupo Familiar

Observações

1) Xerox legível de documento com foto de 
todas as pessoas que residem com o/a 
estudante;

2) É necessário preencher o ANEXO III –
COMPOSIÇÃO FAMILIAR que se encontra no 
site cp2.g12.br > Área do Estudante > 
Assistência Estudantil > Anexos;

3) Não há local específico no Formulário de 
Inscrição Online para descrever a 
composição familiar;

4) Caso haja menor sob tutela, é necessário 
apresentar comprovante de tutela que deve 
estar no nome do responsável legal. Se 
ainda não possui, é necessário ir ao 
Conselho Tutelar de referência da residência 
para saber como obter o documento 
necessário;



Residência Familiar
Observações

1) Comprovantes válidos: correspondência ou 
conta de luz, gás, telefone, celular ou faturas;

2) Não possui comprovante válido? Pedir 
declaração junto à Associação de Moradores ou 
escrever declaração de próprio punho contendo 
nome de membro familiar que reside com o/a 
estudante maior de 18 anos – preferência pelo 
responsável legal –, CPF, data e assinatura;

3) O Formulário de Inscrição Online possui 
pergunta específica sobre o tipo de residência 
(própria, herança, alugada, financiada, cedida, 
posse, ocupação, situação de rua, outros) que 
também fará parte dos critérios de análise da 
Equipe de Assistência Estudantil.



Transporte Escolar
Observações

1) Xerox do recibo de pagamento 
do transporte escolar. Se não 
houver recibo, apresentar 
declaração do/a 
transportador/a comprovando o 
serviço prestado;

2) No Formulário de Inscrição 
Online, há pergunta específica 
sobre questão de transporte de 
forma geral que também fará 
parte dos critérios de análise da 
Equipe de Assistência Estudantil.



Auxílio Brasil ou 
BPC/LOAS

Observações

1) Estudantes que residem em família que recebe 
Auxílio Brasil e/ou Benefício de Prestação 
Continuada/LOAS não precisarão comprovar 
renda, pois possuem Cadastro Único junto ao 
CRAS de referência da residência;

2) Necessário apresentar extrato atual que 
comprove o recebimento do benefício;

3) Necessário preencher o Formulário de Inscrição 
Online e colocar no espaço específico a renda 
total da família, mesmo que receba esse 
benefícios;

4) Não será aceito inscrição cuja a renda é 
zero/zerada.



Comprovação de 
Renda

Observações

1) CTPS 

a) Física: xerox da foto, qualificação civil, 
última página de contrato de trabalho e 
página seguinte em branco. Ela está em 
branco? Xerox da foto, qualificação civil e 
as duas primeiras páginas de contrato de 
trabalho em branco;

b) CTPS Digital: entrar no site Emprega Brasil 
ou baixar o aplicativo Carteira de Trabalho 
Digital e imprimir TODOS os dados da 
carteira;

c) Não possui CTPS? Preencher o espaço do 
ANEXO II específico para que não possui 
carteira de trabalho;

2) IRPF

a) Necessário xerox da declaração inteira;

b) Não faz declaração de imposto de renda? 
Preencher o espaço do ANEXO II específico 
para quem não precisa declarar. 



(continuação)
Observações

1) Contracheque atualizado entende-
se por algum que esteja entre os 
meses de março, abril ou maio;

2) Renda informal, de autônomo, 
MEI, outras fontes de renda ou não 
possuir renda? Preencher ANEXO 
II, escolhendo as opções que 
melhor descrevem sua situação;

3) Renda média mensal pode ser 
calculada da seguinte forma: some 
as rendas dos 3 últimos meses e 
divida esse total por 3, o resultado 
é a média que pode ser 
apresentada.



(continuação)
Observações

1) MEI: 

a) além do ANEXO II é necessário apresentar 
a Declaração Anual do Simples Nacional 
(DASN-SIMEI) com todas as páginas;

b) Também é necessário apresentar o 
Relatório Mensal de Receitas Brutas 
presente no Portal do Empreendedor;

c) Em caso de situação irregular do MEI, 
apresentar declaração de próprio punho 
com nome, CPF e a descrição da situação 
irregular, datada e assinada;

2) Proprietário ou Empresário

a) Declaração de Informações 
Socioeconômicas e Fiscais e/ou Declaração 
Comprobatória de Percepção de 
Rendimentos (DECORE) dos últimos 3 meses 
– documento entregue pelo contador ou 
técnico contábil;

b) Declaração com o carimbo do CNPJ da 
empresa que descreva o tipo de atividade e 
os rendimentos mensais;

c) DEFIS inativa caso não esteja havendo 
movimentação patrimonial, operacional e 
financeira



(continuação)
Observações

1) Aposentados, pensionistas, em auxílio-doença, 
em auxílio-reclusão, recebendo salário-
maternidade ou qualquer outro benefício via 
INSS: apresentar extrato atual de pagamento 
previdenciário – emitido por agência do INSS ou 
pelo site Meu INSS – ou extrato bancário em que 
se consiga ler o valor e a proveniência;

2) Estagiários: xerox do contrato de estágio com 
vigência e remuneração;

3) Bolsista de pós-graduação: xerox de informe de 
rendimentos da bolsa (CAPES, CNPq, FAPERJ e 
etc.);

4) Pensão Alimentícia ou Auxílio 
Financeiro/Material de Terceiros: preencher o 
ANEXO II ou apresentar decisão judicial junto a 
extrato bancário em que se consiga ler o valor e 
a proveniência;



Doença Grave
Observação

1) Qualquer membro familiar que 
resida com o/a estudante que 
possua doença grave deverá 
apresentar xerox do laudo 
médico;

2) O Formulário de Inscrição 
Online possui pergunta 
específica sobre doença grave 
na família que também fará 
parte dos critérios de análise da 
Equipe de Assistência 
Estudantil.



ANEXO II
I. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
II. DECLARAÇÃO SOBRE IMPOSTO DE RENDA
III. DECLARAÇÃO SOMENTE PARA QUEM NÃO TEM CARTEIRA DE TRABALHO



I. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS

• 1) O Anexo II é um documento individual;

• 2) Todas as pessoas que residem com o/a estudante, que sejam 
maiores de idade, devem preencher o Anexo II, escolhendo as 
opções que melhor descrevam a situação de renda delas;

• 3) Todos maiores de 18 anos, inclusive o/a estudante, deverá 
apresentar a documentação solicitada para a comprovação de 
rendimentos;

• 4) As pessoas menores de 18 anos que estão inseridas no 
Programa Jovem Aprendiz ou cumprindo estágio remunerado 
devem preencher o Anexo II e apresentar documentação 
solicitada.



I. DECLARAÇÃO DE 
RENDIMENTOS

Observações

1) Pode marcar mais de uma opção;

2) Se houver outra forma de renda que não 
se encontra dentre as opções, marcar 
“Outros” e descrever nas linhas abaixo;

3) A renda bruta mensal é a renda presente 
no contracheque sem descontos;

4) Não será aceita inscrição com renda 
zero/zerada. É necessário que seja 
apresentada algum tipo de renda, uma 
vez que as opções que estão sendo 
colocadas no Anexo II abrange muitas 
situações.



II. DECLARAÇÃO SOBRE IMPOSTO DE RENDA

•1) A pessoa deve indicar se declara imposto de 
renda ou não;

•2) Declarando IRPF, é necessário apresentar a 
declaração completa e os recibos de entrega;

•3) Se a pessoa não declara IRPF, basta preencher 
este espaço em que é informado a isenção de 
declaração. 



II. DECLARAÇÃO 
SOBRE IMPOSTO 
DE RENDA

Basta preencher, datar 
e assinar.



III. DECLARAÇÃO 
SOMENTE PARA QUEM 
NÃO TEM CARTEIRA DE 
TRABALHO

Basta preencher, datar e 
assinar.

*Se a pessoa não possui 
carteira de trabalho por 
qualquer motivo que 
seja, este espaço é 
específico para indicar tal 
situação.



ANEXO III
SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E COMPOSIÇÃO FAMILIAR



SITUAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA 
E COMPOSIÇÃO 
FAMILIAR FAMILIAR

Observações

1) Preencher a primeira linha 
com os dados do estudante;

2) Preencher as demais linhas 
com todas as pessoas que 
residem no mesmo 
endereço que o estudante.



Envelope da Documentação
O envelope deve vir fechado e, na parte externa, deve estar escrito:
• Nome do campus do Colégio Pedro II; 
• Nome completo do/a estudante; 
• Turma em que o/a estudante está matriculado/a;
Na entrega da documentação, um “Protocolo de entrega” será entregue a 
pessoa. Nele estará escrito:
• Data de entrega, nome do/a estudante;
• Nome do/a responsável;
• Responsável pelo recebimento; e,
• Número de controle;
Não haverá conferência de documentação no momento da entrega, pois 
haverá “Período de entrega de Pendências de Documentação” (de 21 a 24/06), 
após “Análise das Solicitações”.



Cronograma de Etapas



Cristiane Yonara do Vale Pattitucci dos Santos

Tiago Mahaut Duarte Pereira 

Tel.: 2163-9008

E-mail: saech2@cp2.g12.br 

Obrigada pela presença!


