
 

DOCUMENTOS PARA ENTREVISTA SOCIOECONÔMICA 

 

ORIENTAÇÕES 

● Não será avaliado o processo que estiver com documentação incompleta. 
● O candidato somente será atendido acompanhado da mãe, pai ou responsável pela 

guarda. 
● Os documentos entregues ao Serviço Social não serão em hipótese alguma devolvidos 

ao candidato e seus familiares. 
  

DOCUMENTOS 

● Carteira de Identidade (original ou protocolo)(candidato); 
● CPF (original ou protocolo)(candidato); 
● Declaração escolar original, recente e sem rasura (candidato); 
● Xerox da Carteira de Identidade (RG)(candidato) 
● Xerox do CPF (candidato); 
● Xerox da Certidão de Nascimento (candidato); 
● Xerox da Declaração escolar recente. (candidato); 
● Xerox da Carteira de Trabalho (candidato); 

(páginas: da foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e a página seguinte, que 
está em branco (candidato). 

  

Documentação das pessoas que moram com o candidato (mesma residência) 

● Xerox da Carteira de Identidade e CPF da Mãe, pai ou responsável pela guarda. 
● Xerox da Carteira de Trabalho – páginas: da foto,qualificação civil, último contrato de 

trabalho e a página seguinte em branco, e última alteração salarial de todos os adultos e 
adolescentes (acima de 14 anos) que residem na mesma casa; 

● Xerox da certidão de nascimento ou identidade dos Menores de 16 anos; 
● Xerox da certidão de casamento ou contrato de união estável. 
● Trabalhadores com carteira assinada: Xerox dos três últimos contracheques ou original 

de declaração da empresa empregadora que conste o valor bruto do rendimento mensal 
ou recibos de pagamento. 

● Trabalhadores sem carteira assinada: declaração escrita a próprio punho (de acordo com 
o modelo abaixo), que conste o valor bruto do rendimento mensal em que se 
especifiquem: a atividade exercida, o local onde ela é exercida e a renda bruta mensal. 

● Observação: Para Taxistas favor trazer declaração fornecida através da BHTRANS. 
● Desempregados: declaração de desemprego escrita a próprio punho (de acordo com o 

modelo). 
● Beneficiário do seguro desemprego: formulário CD/SE fornecido pela empresa e 

comprovante das parcelas a serem recebidas. 



● Aposentados, pensionistas ou pessoas que recebem auxílio doença: Necessário extrato 
de pagamento de benefício emitido pelo INSS. (Entre as formas de acesso disponíveis: 
pela internet, no site da Previdência Social, ou na agência da Previdência Social mais 
próxima de sua residência). 

● Beneficiário de pensão alimentícia: Xerox do comprovante de recebimento de pensão 
alimentícia ou declaração escrita de próprio punho (de acordo com o modelo abaixo) do 
beneficiário. Caso não tenha pensão alimentícia, apresentar também declaração original 
de próprio punho (de acordo com o modelo abaixo) informando que não recebe em caso 
de mãe e pais separados. 

● Xerox do comprovante de recebimento Bolsa Família/Bolsa Escola e Prestação 
Continuada. 

● Xerox de documento de registro de veículo. 
● Xerox de comprovante de pagamento de matrícula, mensalidade e de recebimento de 

bolsa de estudo integral, quando for o caso. 
● Xerox recente das contas de luz, água e telefones fixos e celulares, sendo uma cópia de 

cada. 
● Se proprietário de imóveis: Xerox de escrituras e/ou guia de IPTU ou declaração em 

próprio punho (de acordo com o modelo) informando a posse do imóvel. 
● Se casa alugada: Xerox de contrato de locação e recibo de aluguel dos três últimos 

meses. Se SEM contrato: original de declaração escrita pelo proprietário e recibo de 
aluguel dos três últimos meses. 

● Se casa cedida ou herdada: original de declaração (de acordo com o modelo) escrita a 
próprio punho, informando que não paga aluguel, mas que também não possui a 
documentação do mesmo. 

● Em caso da existência de doença crônica na família apresentar Xerox do laudo médico 
e/ou receita médica com data dos últimos três meses. 

  

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

(Para serem feitas a próprio punho) 

EXEMPLO DE DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO (A) : 

DECLARAÇÃO: 

Eu, (Joaquim), portador da Carteira de Identidade n°(00000000) residente à Rua/Av. (*****) nº 
(00) Bairro (********), declaro para os devidos fins que trabalho como autônomo (descrever 
atividade) com renda mensal de R$:000,00. Pela presente declaro ainda serem completas e 
verdadeiras as informações acima expostas estando ciente das penalidades previstas Código 
Penal Brasileiro, Artigo 171 e 299. 

Belo Horizonte, (dia) de (mês) de (ano) 

(Assinatura do declarante) 

EXEMPLO DE DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO (A) : 

DECLARAÇÃO: 



Eu, (Joaquim), portador da Carteira de Identidade n°(00000000) residente à Rua/Av. (*****) nº 
(00) Bairro (********), declaro para os devidos fins que no momento me encontro desempregado e 
sem nenhuma renda. Pela presente declaro ainda serem completas e verdadeiras as 
informações acima expostas estando ciente das penalidades previstas Código Penal Brasileiro, 
Artigo 171 e 299. 

Belo Horizonte, (dia) de (mês) de (ano) 

(Assinatura do declarante) 

EXEMPLO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO OU NÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA : 

DECLARAÇÃO: 

Eu , (Joaquim), portador da Carteira de Identidade n°(00000000) residente à Rua/Av. (*****) nº 
(00) Bairro (******), declaro para os devidos fins que não recebo pensão alimentícia para os meus 
filhos. Pela presente declaro ainda serem completas e verdadeiras as informações acima 
expostas estando ciente das penalidades previstas Código Penal Brasileiro, Artigo 171 e 299. 

Belo Horizonte, (dia) de (mês) de (ano) 

(Assinatura do declarante) 

EXEMPLO DE DECLARAÇÃO DE IMÓVEL QUE NÃO POSSUI DOCUMENTAÇÃO (CEDIDA / 
HERDADA / PRÓPRIA) : 

DECLARAÇÃO: 

Eu , (Joaquim), portador da Carteira de Identidade n°(00000000) residente à Rua/Av. (rua) nº 
(00) Bairro (******), declaro para os devidos fins que moro em imóvel cedido e não possuo 
documentos da mesma. Pela presente declaro ainda serem completas e verdadeiras as 
informações acima expostas estando ciente das penalidades previstas Código Penal Brasileiro, 
Artigo 171 e 299. 

Belo Horizonte, (dia) de (mês) de (ano) 

(Assinatura do declarante) 

 


