DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DE BOLSA DE ESTUDOS NA AFBH
1) comprovante de rendimento do candidato e de TODOS os componentes do GRUPO FAMILIAR;
• se assalariado, últimos três contracheques;
• se trabalhador autônomo ou profissional liberal, guias de recolhimento de INSS dos três
últimos 3 meses, compatíveis com renda declarada, ou Declaração Comprobatória de
Percepção de Rendimentos - DECORE, original, dos três últimos meses, feita por contador
ou técnico contábil inscrito no CRC;
• se diretor de empresa, comprovante de pró-labore e contrato social;
• se aposentado ou pensionista, comprovante de recebimento de aposentadoria ou pensão;
• se desempregado, anexar cópia, frente e verso, da página da foto da Carteira de Trabalho, da
página do último contrato de trabalho e da página subseqüente a esta;
• se trabalhador informal: anexar declaração do valor médio mensal percebido com firma
reconhecida em cartório por autenticidade;
2) copia declaração Imposto de Renda (se houver) de todo o grupo familiar e do próprio se for o caso;
4) copia comprovante das condições de moradia, quando financiada ou locada, apresentar copia
comprovante de tais condições;
5) copia comprovante de matrícula de outro membro do grupo familiar em Instituição de ensino
superior paga, se for o caso;
6) copia atestado médico (caso exista) de portador(es) de deficiência no grupo familiar;
7) copia comprovante de endereço atualizado;
8) copia carteira de trabalho de TODO grupo familiar, incluindo a página de contrato de trabalho e a
subseqüente à ela;
9) copia da carteira de identidade e CPF do candidato e de todo grupo familiar.
10) copia de todos os comprovantes de despesas mensais (água,luz,telefone,convênios,prestações
veículos, taxa de condomínio, etc)
IMPORTANTE QUE SE CONFIRA TODA DOCUMENTAÇÃO ANTES DE SER ENTREGUE NA SECRETARIA DA
ESCOLA (AFBH), POIS DOCUMENTAÇÕES INCOMPLETAS NÃO SERÃO AVALIADAS, SENDO ASSIM VOCÊ
PODE NÃO PASSAR PELO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ADQUIRIR A BOLSA.

