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CRONOGRAMA 

 
 
QUEM PODERÁ PARTICIPAR?  TODOS OS ESTUDANTES DO IF GOIANO CAMPUS AVANÇADO HIDROLÂNDIA 
REGULARMENTE MATRICULADOS, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 75%, QUE NÃO SEJAM CONTEMPLADOS COM 
OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, QUE POSSUAM RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ 1,5 
SALÁRIO MÍNIMO. NÃO POSSUAM FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA  
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA 
 

1. Preenchimento (pelo candidato) da Solicitação de Inscrição (Anexo I) e do Questionário 
socioeconômico (Anexo II), assinado pelo candidato, se maior de idade, ou pelos pais ou um 

dos responsáveis, se menor de idade; 

2. Declaração de Matrícula; 

3. Cópia do RG e CPF do estudante; 

4. Último histórico escolar do estudante: No caso dos candidatos dos Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio, o histórico apresentado deve ser do ensino fundamental. 

Candidatos dos Cursos Técnicos Subsequentes, devem apresentar o histórico do Ensino Médio; 

5. Cópia de comprovante de endereço dos pais/responsáveis (água, luz ou telefone fixo); 

6. Cópia de comprovante de endereço do aluno (obrigatório apenas para os alunos que não 

residem com os pais); 

7. Cópia do RG ou Certidão de Nascimento, dos membros da família declarados como 

dependentes no questionário socioeconômico;  

8. Certidão de óbitos de pai, mãe. Caso padrasto, madrasta, avó, avô também entrem nos 

rendimentos da família do requerente, deve constar para fins de análise da renda per capita 

familiar. 

9. Cópia dos últimos 03 (três) comprovantes de renda do estudante e de todos os familiares 

maiores de 18 anos, conforme descritos no Questionário socioeconômico. Podendo ser: 

a) Contracheque/folha de pagamento; Carteira de Trabalho e Previdência Social; recibos 
de benefícios; Imposto de Renda; Holerite (extrato da conta corrente não tem validade, 
exceto se constarem empréstimos/consignados etc.). 



b) Em se tratando de profissional liberal/autônomo poderá comprovar via DECORE e/ou 
declaração particular de renda autônomo (Anexo III). 
c) Caso não exerça atividade remunerada, apresentar declaração de não exercer 
atividade remunerada (Anexo IV). 
d) Em se tratando de produtor rural, apresentar declaração anual de renda de atividades 
rurais (AnexoV). 
e) Comprovante de pagamento de pensão, em caso de separação ou cópia do processo 
para obtenção da pensão por via judicial. 
Quando a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS for utilizada para 
comprovação de renda ou de situação trabalhista (desemprego) deverão ser 
apresentadas as cópias das páginas da foto, qualificação civil e contrato de 
trabalho e anotações de atualização salarial; 

10. Declaração de aluguel (Anexo VI) mais cópia do comprovante de pagamento de aluguel 

(recibo), caso resida em imóvel locado ou cópia da prestação da casa, caso resida em imóvel 

financiado; 

11. Três comprovantes atuais de despesas fixas (últimos três meses: janeiro, fevereiro e março) 

das faturas de água, energia elétrica e telefone (se houver); 

12. Cópia dos comprovantes de recebimento de pensão e/ou outros benefícios, inclusive 

benefícios sociais (cartão de benefícios sociais, como bolsa família, cartão cidadão e demais 

devem conter o comprovante atualizado para que se possa constatar a autenticidade do 

benefício), se houver. 

13.  Pessoa com doença crônica: apresentar cópia do Laudo médico ou relatório médico 

especificando a doença ou notas fiscais referentes às despesas recentes, tais como 

medicamento devidamente acompanhado da receita médica e outros (até 12 meses), para fins, 

também, de pontuação na avaliação de Assistente Social. 

14. Caso o estudante esteja sob guarda ou tutela legal deverá apresentar TERMO 

ESPECÍFICO pela autoridade judiciária. Outros casos: Separação de fato: Declaração com firma 

reconhecida, informando que os pais vivem separadamente, sem procedências legais; 

Convivente: Declaração de União Estável assinada pelos conviventes, com firma reconhecida. 

15. As assinaturas das declarações dos Anexos II a VI deverão obrigatoriamente ter firma 
reconhecida em cartório. 

DA ENTREGA DE DOCUMENTOS 
A documentação comprobatória deverá ser juntada e entregue em envelope que contenha o 
nome do estudante, turma e curso, conforme período de inscrição descrito no edital, no Núcleo 
de Assistência Estudantil das 7h30 às 11h30 e 12h30 às 16h30. 
 
Obs.: Os alunos com idade inferior a 18 anos deverão ter o questionário socioeconômico, o 
pedido de recurso e o termo de compromisso (se selecionado) assinados também por um dos 
pais ou responsável legal. 
 


