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AVALIAÇÃO  SOCIOECONÔMICA 

(Portaria 029/2022-DIR/EPSJV) 

Para fins de comprovação da renda mensal deverá  ser apresentada documentação específica, 

conforme o trabalho, ocupação/situação ou atividade laborativa exercida pelo estudante e 

integrantes do grupo familiar, conforme tabela abaixo: 

 

Ocupação/situação de renda Documentos a serem apresentados 

Trabalhadores do mercado formal 

com carteira assinada, servidores 

públicos civis ou militares. 

Contracheque atualizado. 

Trabalhadores formais sendo 

empregados(as) domésticos(as) ou 

similares, prestadores de serviço, 

cooperativados ou contratados 

temporariamente. 

Contracheque atualizado ou declaração, datada e 

assinada pelo empregador, informando a atividade 

desempenhada e o valor bruto mensal recebido. 

Trabalhadores do mercado informal, 

autônomos, profissionais liberais ou 

trabalhador rural. 

Declaração de renda de próprio punho informando a 

atividade desempenhada e o valor bruto mensal 

recebido, datada e assinada pelo trabalhador. 

 

Proprietários ou pessoas com 

participação em cotas de empresas 

Declaração contábil de retirada de pró-labore 

atualizado. Caso não haja retirada de pró-labore, 

deverá ser encaminhado documento expedido pelo 

Contador da empresa, informando a situação. 

 

 

 

Microempreendedores Individuais (MEI) 

Declaração de renda de próprio punho informando a 

atividade desempenhada e o valor bruto mensal 

recebido, datada e assinada pelo trabalhador e o 

Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual – CCMEI (obtido no endereço 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- 

br/empreendedor) 

Aposentados, pensionistas e 

beneficiários de auxílio-doença (ou 

outros benefícios) do INSS. 

Extrato de Pagamento de Benefício atualizado 

(obtido no endereço http://meu.inss.gov.br). 

Aposentados e pensionistas do 

serviço público municipal, estadual 

ou federal. 

 

Contracheque Atualizado. 

http://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
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Estagiários/ Bolsistas (estudantes de 

graduação, mestrado e doutorado 

remunerados e jovens aprendizes) 

Termo de Contrato de Estágio ou documento similar, 

além do contracheque; na falta destes, declaração 

informando a atividade desempenhada e o valor bruto 

mensal recebido, em papel timbrado, datada e 

assinada pelo empregador e/ou órgão pagador; 

 

 

Recebe Pensão Alimentícia 

Contracheque ou outro documento atualizado que 

comprove o valor da pensão alimentícia. Na falta 

destes, encaminhar declaração de próprio punho, 

informando o valor bruto mensal, datada e assinada 

pelo PROVEDOR DA PENSÃO. 

 

Possui imóveis alugados a terceiros 
Recibo de aluguel ou outro documento atualizado 

com o valor mensal recebido. 

 

 

Desempregados 

Documento que comprove a situação do desemprego 

(rescisão de contrato, comunicação de dispensa ou a 

CTPS com a informação de baixa no contrato de 

trabalho) ou, em situação de desemprego recente (até 

seis meses) comprovante de recebimento de seguro-

desemprego, se houver. 

 

 

Todo o grupo familiar em situação de 

desemprego, inclusive quando estudante 

morar só e estiver em situação de 

desemprego (ausência de renda 

familiar). 

Declaração informando o tempo em que a família se 

encontra nesta condição e como tem se mantido; se 

recebe algum valor mensal de ajuda de familiares ou 

terceiros, além de outras formas de manutenção como 

doações de entidades religiosas, projetos 

sociais/ONGs ou familiares por exemplo. Este 

documento deverá ser datado e assinado pelo 

declarante. 

 

*Entende-se como documento ATUALIZADO aquele referente ao mês anterior ao período da 

entrega da documentação. 
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