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PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS 

TERMO ADITIVO Nº 01 AO EDITAL Nº 01/2022 

Dispõe sobre a documentação necessária para o processo seletivo para bolsas de estudo parciais e integrais a alunos 
novos do Colégio Salvatoriano Padre Jordan, em conformidade com a Lei Complementar nº 187 de 16 de dezembro de 
2021, para o ano letivo de 2023, na Educação Básica e dá outras providências.  
 
Artigo 1º - Os pais e/ou responsáveis pelos alunos novos interessados em concorrer a bolsas de estudo para as vagas 
disponíveis do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental no Colégio Salvatoriano Padre Jordan, deverão preencher o 
requerimento e anexar os documentos comprobatórios no Sistema de Gestão de Bolsas de Estudos (site: 
www.sisgbe.com.br), conforme descrito abaixo: 

I - Requerimento de Bolsa de Estudo. 
II - FOTOCÓPIAS LEGÍVEIS dos documentos que comprovem as informações prestadas, referente a todos os integrantes 
do grupo familiar, conforme listados neste Termo Aditivo nº 01 ao Edital nº 01/2022: 
 
1. COMPROVANTES DE IDENTIFICAÇÃO:  
1.1. RG - Cédula de identidade: 
Fotocópia do documento de todos os membros do grupo familiar com mais de 12 anos, para os menores de 12 anos 
que não possuírem a cédula de identidade, fotocópia da certidão de nascimento. 

 
1.2. CPF – Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda: 
Fotocópia do documento de todos os membros do grupo familiar. 

 
1.3. Se houver membros do grupo familiar casados: 
Fotocópia da certidão de casamento. 

 
1.4. Se houver membros do grupo familiar em união estável:  
a) Fotocópia da escritura pública  
b) Em caso de união não oficializada, deverá redigir, de próprio punho, em papel FOLHA A4, a declaração de união 

estável, assinada por ambos os declarantes. Se digitada, deverá ser reconhecida firma. 
 

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO:  
Nós, (nome completo declarante um, nacionalidade, profissão, RG, CPF) e, (nome completo declarante dois, 
nacionalidade, profissão, RG, CPF), ambos com endereço e domicílio na (endereço completo), declaramos, sob as 
penas da Lei, que convivemos em união estável, de forma pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir 
família, desde (data do início da união), nos termos do Código Civil Brasileiro, artigos 1.723 e seguintes. Assim, o que 
neste instrumento se declara é a mais pura expressão da verdade e assinamos para que surtam seus efeitos legais. 
Local, data. Assinatura do declarante um (Nome/RG/CPF) / Assinatura do declarante dois (Nome/RG/CPF). 
 
1.5. Se houver membros do grupo familiar com estado civil separados ou divorciados: 
a) Se for separação judicial: Fotocópia da certidão de separação ou divórcio. 
b) Se for separação extrajudicial: deverá redigir, de próprio punho, em papel FOLHA A4, Declaração de separação 

através de acordo não judicial, se possível, assinada por ambos os declarantes. Se digitada, deverá ser reconhecida 
firma. 

 
MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO:  
Eu, (nome completo, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço), declaro para os devidos fins que estou separado 
(a) de fato de (nome do (a) ex-esposo (a), portador (a) do RG nº _________________ e do CPF nº 
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____________________ desde ______________, não sendo oficializado o fim de minha relação conjugal. Data / 
Assinatura do (a) declarante (Nome/RG/CPF). 
 
1.6 No caso de guarda/tutela/adoção:  
a) Fotocópia da declaração judicial; 
b) No caso de não ter a guarda legalizada, o protocolo de entrada no processo servirá como comprovante. 
 
2. COMPROVANTES DE RENDIMENTOS:  
2.1 Para quem tiver (acima de 16 anos):  
a) Fotocópia da Carteira de Trabalho – páginas da foto, próxima página com a qualificação civil e as páginas seguintes 

com o título CONTRATO de TRABALHO, até o último registro do contrato de trabalho e a página seguinte em 
branco;  

b) OU baixar aplicativo Carteira Digital e fazer “print” da tela dos contratos de trabalho;  
c)  OU fotocópia do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) folha 01 dos vínculos empregatícios do 

trabalhador e folha 02 das remunerações do trabalhador – Consulta recolhimento 12 meses, retirar no site da 
Previdência Social OU o Extrato Analítico do FGTS, retirar na agência da Caixa Econômica Federal. 

 
2.2. Se for trabalhador assalariado: 
Fotocópia dos 03 (três) últimos contracheques (referente aos três últimos meses MARÇO, ABRIL, MAIO). 
 
2.3. Se for Profissional Liberal: 
Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE – original, referente aos três últimos meses 
MARÇO, ABRIL, MAIO, feita por contador ou técnico contábil inscrito no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 
 
2.4. Se for trabalhador do mercado informal, temporários (bicos) e outros rendimentos:  
Deverá redigir, de próprio punho, em papel FOLHA A4, Declaração de renda de autônomo ou prestador de serviços. 
Se digitada, deverá ser reconhecida firma. 
 
MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO:  
Eu, (nome completo, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço) declaro para os devidos fins, sob a 
responsabilidade e penas da lei, que obtive renda no valor de R$_________________ no mês MARÇO, 
R$______________ no mês ABRIL e R$_________________ no mês MAIO. Tal renda é oriunda de ganhos obtidos com 
meu trabalho no desempenho da(s) atividade(s) de ___________________________________. Data/Assinatura. 
(nome/RG/CPF). 
 
2.5. Se for trabalhador rural: 
a) DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf emitida pelo órgão ou entidade credenciada pela Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar ou Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou Casa da Agricultura. 
b) CCIR – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. 
c) ITR – Imposto Territorial Rural. 
d)  Contrato de arrendamento e/ou parceria (se houver). 
e) Declaração de movimento econômico de agricultura expedido pela Prefeitura Municipal (Extrato de 

movimentação de notas, retirado na Secretária Municipal da Agricultura) 
f) Documento emitido pela Secretaria de Agricultura de cada município informando o número de bovinos e 

bubalinos na propriedade. 
 
2.6. Se estiver recebendo auxílio saúde ou auxílio maternidade: 
Comprovante de pagamento dos últimos três meses MARÇO, ABRIL, MAIO, apresentar a cópia do contracheque ou do 
extrato de benefício fornecido no site ou agências da Previdência Social. 
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2.7. Se for funcionário público: 
Fotocópia dos 03 (três) últimos contracheques (referente aos três últimos meses MARÇO, ABRIL, MAIO). 
 
2.8. Se for proprietário de empresa nas modalidades: Sociedade LTDA, Sociedade Anônima (S/A), Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada (EIRELI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). 
a) Contrato Social da empresa; 
b) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos - DECORE Eletrônica (dos últimos três meses MARÇO, 

ABRIL, MAIO) - será emitida via internet, por profissional contador habilitado com CRC ativo e está disponível no 
endereço eletrônico para o contador gerar o DECORE - http://sistemas.cfc.org.br/Login/ 

c) Declaração Anual de faturamento da empresa do último ano;  
d) No caso de inatividade da empresa, apresentar a declaração de inatividade expedida através de consulta ao site da 

Receita Federal, no link: https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/declaracoes-e-
demonstrativos/dspj  

Observação Importante: O Pró-labore não serve como comprovante de rendimentos da empresa. 
 
2.9. Se for microempreendedor individual (MEI): 
a) Cartão do CNPJ. 
b) Relatório mensal das Receitas Brutas, referente aos 12 (doze) últimos meses, disponível no seguinte link:  

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/declaracao-anual-de-
faturamento/relatorio_mensal_das_receitas_brutas.doc 

c)  Declaração Anual Simplificada e/ou Declaração Anual de faturamento da MEI. 
 
2.10. Se tiver empresa inativa: 
a) Cartão do CNPJ. 
b) Apresentar declaração registrada da junta comercial ou Prefeitura, retirada no município-sede da empresa. 
 
2.11. Se for estagiário, bolsistas programas de bolsas de mestrado ou doutorado ou outros programas: 
a) Contrato de estágio. 
b)  Comprovante de recebimento de bolsa-auxílio dos últimos 03 (três) MARÇO, ABRIL, MAIO.  
 
2.12. Se for aposentado e/ou pensionista: 
a) Comprovante de aposentadoria ou pensão dos últimos 3 meses MARÇO, ABRIL, MAIO: emitido pelo INSS no link: 

https://meu.inss.gov.br/central/#/ ou o extrato bancário do último três meses; 
b)  Caso o órgão pagador for outro Instituto / Fundo de Previdência, deverá ser apresentada a folha de pagamento do 

benefício. 
 
2.13. Se for idoso (idade igual ou superior a 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens) e não receber 
aposentadoria da Previdência Social: 
a) Negativa de recebimento de benefício, retirar nas agências da Previdência Social, ou 
b) Deverá redigir, de próprio punho, em papel FOLHA A4, declaração que não recebe nenhuma aposentaria. Se 

digitada, deverá ser reconhecida firma. 
 
MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO:  
Eu, (nome completo, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço) declaro para os devidos fins, sob a 
responsabilidade e penas da lei, que não sou/aposentado (a) e não recebo nenhum benefício de aposentadoria. Data 
/ Assinatura. (nome/RG/CPF). 
 
2.14. Se estiver em situação de desemprego: 
a) Se ficou desempregado em 2022: fotocópia da rescisão trabalhista.  
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b) Se estiver recebendo Seguro-desemprego, apresentar documento emitido pelo Ministério do Trabalho referente 
ao período e as parcelas a serem recebidas.  

c) Se não recebeu seguro desemprego, deverá redigir, em papel FOLHA A4, de próprio punho, declaração que não 
recebeu seguro desemprego. Se digitada, deverá ser reconhecida firma. 

 
MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO:  
Eu, (nome completo, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço) declaro para os devidos fins, que estou 
desempregado (a) desde o dia ____/___/______, não acessei o seguro desemprego. 
Local, data. / Assinatura (nome / RG / CPF). 
 
2.15. Se não exerce qualquer atividade remunerada: 
Redigir, de próprio punho, em papel FOLHA A4, a declaração que não apresenta renda mensal ou do lar. Se digitada, 
deverá ser reconhecida firma.  

 
MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO:  
Eu, (nome completo, nacionalidade, RG, CPF, endereço) declaro para os devidos fins, declaro sob as penas da Lei Civil 
e Penal que não recebo atualmente, salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios 
sociais, comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariados, rendimentos como autônomo ou 
profissional liberal, rendimentos auferidos do patrimônio, e quaisquer outros. Local, data. / Assinatura do(a) 
declarante (nome / RG / CPF). 
 
2.16. Se não possui Carteira de Trabalho: 
Nunca possuiu Carteira de Trabalho: Redigir, de próprio punho, em papel FOLHA A4, a declaração que não possui 
Carteira de Trabalho e Previdência Social. Se digitada, deverá ser reconhecida firma.  

 
MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO:  
Eu, (nome completo, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço) declaro para os devidos fins, que até a presente 
data nenhum dos meus trabalhos foram registrados e não possuo Carteira de Trabalho e Previdência Social. Local, 
data. / Assinatura do(a) declarante (nome / RG / CPF). 
 
2.17. Última Declaração de Imposto de Renda dos pais/responsáveis (todas as páginas); 
Apresentar a declaração completa, acompanhada do recibo referente ao exercício 2022, ano calendário 2021. 
 
2.18. Os pais ou responsáveis, que não declaram ou são isentos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF):  
Apresentar documento que consta no site da Receita Federal, na página:  
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/consrest/atual.app/paginas/mobile/restituicaomobi.asp 
O documento emitido deve expressar que a declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 
 
2.19. Pensão alimentícia (filhos até 21 anos). Para filhos até 24 anos, deve ser acrescida a fotocópia do atestado de 
frequência escolar. 
a) No caso de recebimento de pensão alimentícia com sentença judicial: Apresentar a cópia da sentença judicial e 

extrato bancário com o valor recebido nos últimos três meses. 
b) No caso de recebimento de pensão alimentícia sem sentença judicial: Deverá redigir, de próprio punho, em papel 

FOLHA A4, uma declaração que recebe de pensão alimentícia. Se digitada, deverá ser reconhecida firma. 
 
MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO:  
Eu, (nome completo, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço) declaro para os devidos fins, que recebi pensão 
alimentícia determinado em acordo com Sr.(a) (nome completo), em favor (citar o(s) nome(s) completo(s) do(s) filho 
(s), nos valores de R$_________________ no mês MARÇO, R$_________________ no mês ABRIL, 
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R$_________________ no mês MAIO. Local e data / Assinatura do(a) declarante (nome/ RG/CPF). 
 

c) No caso de pagamento de pensão com sentença judicial: apresentar a averbação judicial e a cédula de identidade 
OU a certidão de nascimento do(s) beneficiário(s). Se houver, comprovante de pagamento dos três últimos meses. 

 
d) No caso de pagamento de pensão sem sentença judicial: Deverá redigir, de próprio punho, em papel FOLHA A4, 
uma declaração que paga a pensão alimentícia. Se digitada, deverá ser reconhecida firma. E fotocópia da cédula de 
identidade OU a certidão de nascimento do(s) beneficiário(s). Se houver, comprovante de pagamento dos três 
últimos meses. 
 

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO: 
Eu, (nome completo, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço), declaro para os devidos fins, que paguei pensão 
alimentícia em favor de (nome do(a) filho (a), nos valores de R$_____________ no mês MARÇO, R$_______________ 
no mês ABRIL, R$_________________ no mês MAIO. Local e data / Assinatura do(a) declarante (nome/ RG/CPF). 
 

e) No caso de não recebimento de pensão com sentença judicial: apresentar: cópia da sentença judicial e deverá 
redigir, de próprio punho, uma declaração que não recebe a pensão alimentícia. Se digitada, deverá ser reconhecida 
firma. 
 

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO:  
Eu, (nome completo, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço), declaro para os devidos fins, que não recebi 
pensão alimentícia do(a) Sr.(a) (nome completo), nos meses de MARÇO, ABRIL e MAIO em favor do meu(minha) 
filho(a): (nome completo). Local e data / Assinatura do(a) declarante (nome/ RG/CPF). 
 

f) No caso de não recebimento de pensão sem sentença judicial: deverá redigir, de próprio punho, em papel FOLHA 
A4, uma declaração que não recebe a pensão alimentícia. Se digitada, deverá ser reconhecida firma. 

 
MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO:  
Eu, (nome completo, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço), declaro para os devidos fins, que não recebi 
pensão alimentícia do(a) Sr.(a) (nome completo), nos meses de MARÇO, ABRIL e MAIO em favor do meu(minha) 
filho(a): (nome completo). Local e data / Assinatura do(a) declarante (nome/ RG/CPF). 
 
2.20. Se for beneficiário de algum destes Programas:  
 Auxilio emergencial, Erradicação do Trabalho Infantil; Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; 

Programa Bolsa Família; Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; Auxílio Emergencial Financeiro; Minha Casa 
Minha Vida; Benefício de Prestação Continuada – BPC; Tarifa Social, Passe Livre, Santa Renda ou estiver 
cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), apresentar: 

a) Folha Resumo Cadastro Único – que deverá solicitar junto ao Centro de Referência em Assistência Social – CRAS; 
b) Cartão do benefício e comprovante de recebimento;  

 
2.21. Se receber rendas decorrentes de outras fontes: 
a) Comprovar as rendas decorrentes do recebimento de aluguéis, de rendimentos financeiros, entre outros. 
 
2.22. Se receber ajuda financeira de terceiros: 
a) A pessoa que fornece a ajuda financeira deverá redigir, de próprio punho, em papel FOLHA A4, uma declaração 

que fornece ajuda financeira. Se digitada, deverá ser reconhecida firma. 
 

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO:  
Eu, (nome completo de quem fornece a ajuda financeira, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço), declaro para 
os devidos fins, que ajudei financeiramente (nome completo, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço) com os 
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seguintes valores nos meses de MARÇO R$___________, ABRIL R$___________, MAIO R$___________, Local e data / 
Assinatura do (a) declarante (nome/ RG/CPF). 
b) Cópia do RG e CPF da pessoa que fornece a ajuda. 

 
 
3. COMPROVANTES DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE: (Apresentar de TODOS OS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR 
fotocópias legíveis) 
3.1 Se houver membro do grupo familiar gestante: Exame ou carteira de acompanhamento da gestação. 
3.2. Se houver membro do grupo familiar que necessite de acompanhamento especializado (psicologia, 
psicopedagogia, fonoaudiologia, outros): Declaração do profissional que presta o acompanhamento especializado e, 
se tiver, trazer fotocópia do recibo de pagamento referente ao mês de MAIO/2022. 
3.3. Se houver membro do grupo familiar com doença crônica e/ou necessitar de acompanhamento médico contínuo: 
Atestado Médico ou Laudo Médico (não trazer exames) com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, quando for o caso, receita e notas fiscais de tratamento relativo 
(medicamentos de uso contínuo) ao último mês que comprove os gastos referentes à doença crônica dos integrantes 
do grupo familiar. 
3.4. Se houver membro do grupo familiar com deficiência: Fotocópia do laudo médico (não trazer exames) atestando 
a espécie e o grau ou nível da deficiência. 
3.5. Se tiver Plano de Saúde e/ou Plano Dentário: fotocópia da fatura paga em MAIO/2022 
3.6. Se realizar atendimento contínuo no dentista: fotocópia da fatura paga em MAIO/2022. 
 
4. COMPROVANTES DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO:  
4.1. Se houver membros do grupo familiar matriculados na rede de ensino pública ou particular: apresentar o 
atestado de frequência escolar. 
4.2. Se houver pagamento de parcela de anuidade escolar: Fotocópia da fatura paga em MAIO/2022. 
4.3. Se houver aluno bolsista noutra instituição de ensino: Declaração da instituição de ensino. 
4.4. Se houver gastos com atividades extracurriculares: Fotocópia da fatura/recibo pago em MAIO/2022. 
4.5. Se houver gastos com transporte escolar/passe escolar: Fotocópia da fatura/recibo pago em MAIO/2022. 
4.6. Se acessar o benefício tarifa social ou Passe Livre: Fotocópia do cartão de passe. 
4.7. Boletim escolar para todos os alunos inscritos no processo de bolsa de estudo 2023, exceto educação infantil. 
 
5. COMPROVANTES DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO:  
5.1. Se residir em imóvel próprio: Primeira página do carnê do IPTU de 2022 que contém os dados do imóvel e 
proprietário. 
a) Se houver gasto com IPTU: Fotocópia do carnê com valor total ou parcelamento; 
5.2. Se residir em imóvel financiado: Fotocópia da fatura paga em MAIO/2022. 
5.3. Se residir em imóvel alugado:  
a) Fotocópia do contrato de locação e da fatura paga em MAIO/2022, 
b) Se residir em imóvel alugado sem contrato firmado: Declaração de imóvel alugado, feita por quem aluga o imóvel/ 

proprietário do imóvel. Se digitada, deverá ser reconhecida firma.  

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO: 
Eu, (nome completo do proprietário do imóvel, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço) declaro para os devidos 
fins, sob a responsabilidade e penas da lei, que alugo imóvel para residência do(a) Sr(a) (nome completo, 
nacionalidade, profissão, RG, CPF). Imóvel localizado no (endereço) (município) (UF), sem contrato de aluguel. Recebo 
um aluguel no valor de R$ ______ mensais. Local e data / Assinatura do(a) proprietário(a)/ (nome/ RG/CPF).  
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c) Cópia do RG e CPF do proprietário. 
5.4. Se residir em imóvel cedido:  
a) Declaração de Imóvel Cedido, feita por quem cede/proprietário do imóvel. 
 
MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO:  
Eu, (nome completo do cedente/proprietário do imóvel, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço) declaro para os 
devidos fins, sob a responsabilidade e penas da lei, que cedi imóvel para residência do (a) Sr (a) (nome completo, 
nacionalidade, profissão, RG, CPF), localizado no (endereço) (município) (UF). Local e data / Assinatura do (a) 
proprietário (a)/cedente (nome/ RG/CPF). 
 
b) RG e CPF do cedente/proprietário. 
c) Fotocópia da primeira página do carnê do IPTU 2022 do imóvel com o nome do cedente/proprietário. 
 
5.6. Se houver gastos com condomínio: Fotocópia da fatura paga em MAIO/2022. 
 
6. COMPROVANTES DO(S) VEÍCULO(S):  
6.1. Se tiver carro e/ou moto: Fotocópia do documento do(s) veículo(s). 
6.2. Se tiver Carro e/ou moto financiado ou consorciado: Fotocópia da fatura paga em MAIO/2022. 

 
7. COMPROVANTES DE DESPESAS MENSAIS: 
Fotocópia das faturas de despesas abaixo pagas em MAIO/2022:  
Energia elétrica, água, telefone fixo e celular (de todos os membros do grupo familiar), TV a cabo, internet, 
empréstimos, cartão de crédito (de todos os membros do grupo familiar) e outras despesas mensais que repercutam 
no orçamento mensal. 
 

Artigo 2º - Este Termo Aditivo ao Edital nº 01/2022 entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Lages/SC, 1º de junho de 2022. 

 
 
 

SÔNIA ESTELA AGOSTINI 
Presidente do IEAS 


		2022-06-01T14:07:16-0300
	SONIA ESTELA AGOSTINI:02559186900


		2022-06-01T14:07:27-0300
	SONIA ESTELA AGOSTINI:02559186900


		2022-06-01T14:07:41-0300
	SONIA ESTELA AGOSTINI:02559186900


		2022-06-01T14:07:52-0300
	SONIA ESTELA AGOSTINI:02559186900


		2022-06-01T14:08:04-0300
	SONIA ESTELA AGOSTINI:02559186900


		2022-06-01T14:08:15-0300
	SONIA ESTELA AGOSTINI:02559186900


		2022-06-01T14:08:32-0300
	SONIA ESTELA AGOSTINI:02559186900




