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DESCRIÇÃO: Toda/o aquela/e que não esteja desempenhando qualquer atividade (formal ou informal) 

remunerada nos últimos 3 (três) meses. 

 Dona(o) de casa: Dedica-se às atividades domésticas no seio da família núcleo e, pelo menos, nos últimos 3 

meses não tem procurado emprego e nem tem pretensão. 

 Desempregada(o): Por questão conjuntural ou estrutural, encontra-se sem vínculo de trabalho, mas, a pelo 

menos, nos últimos 3 meses tem procurado emprego e continuará a procurar nos próximos meses. 

 Dependente contumaz: Não se dedica às atividades domésticas, não é estudante, bem como não tem procurado 

emprego, não está à procura, muito menos tem pretensão de procurar nos próximos meses. 

 

Nome do membro familiar:  Parentesco:   
 

1. DOCUMENTOS BÁSICOS 

RG, se nacional ou naturalizado; ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), se estrangeiro; 

CPF; 

Comprovante de residência1 

Situação civil: 

Casada/o ou em união estável: certidão de casamento ou declaração de união estável registrada em 

Cartório; 

Convivência conjugal: Declaração (Cf. modelo no site da PROAE – Declaração Genérica); 

Viúva/o: certidão de casamento acompanhada de certidão de óbito do cônjuge; 

Divorciado ou em separação: termo de averbação de divórcio ou declaração de separação; 

 

2. DOCUMENTOS SOBRE TRABALHO E RENDA 

Declaração de rendimento extra (Anexo A); 

Extrato analítico (detalhado) do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, emitido até o mês anterior 

à inscrição. Documento emitido pela agência do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e também poderá 

ser acessado através do site/app2; 

Extratos bancários de pessoa física referentes aos três últimos meses anteriores ao mês de publicação do Edital 
de todas as contas (corrente, poupança e investimento). Caso não tenha qualquer conta, apresentar extrato da 

emissão negativa de relacionamento com o Sistema Financeiro3. 

Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) completa e com recibo de entrega do ano anterior. 

Caso não seja obrigada/o a declarar, apresentar declaração de bens móveis e imóveis (Anexo B); 

Declaração e/ou Comprovante de rendimentos extras ou de Auxílio financeiro prestado por familiares e/ou 

terceiros (se for o caso); 

Comprovante de inscrição e situação cadastral como MEI; Declaração de Informações socioeconômicas 

e fiscais (DEFIS); Declaração Anual do SIMPLES NACIONAL – SIMEI;  Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (se for o caso) 

Se desempregado, mas desligado de vínculo formal nos últimos 3 (três) meses: Termo de rescisão do contrato; 

e comprovante do extrato/recebimento do seguro-desemprego com registro do valor4 (se for o caso); 
 

1 No caso de já ter entregue em decorrência do conjunto de documentos relativos ao núcleo familiar, está dispensado. 
2 Disponível em: <https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/extrato>; 
3 Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS> 
4 Disponível em <https://acessoseguro.sso.caixa.gov.br/cidadao/auth?response_type=code&client_id=portal- 
inter&segmento=CIDADAO01&template=portal&redirect_uri=https://acessoseguro.sso.caixa.gov.br/portal/login> 

MAIORES DE 18 QUE NÃO AUFEREM RENDA 

Ok Documento entregue 

N NÃO cabe ao meu caso 

P Documento pendente 

 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html%23/extrato
https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS
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(ANEXO A) 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO EXTRA 

 
Eu,  ,   portador(a)   do   RG  n.º 

   e CPF n.º  .  .  -  , do(a) estudante da  UFBA  no curso 

  , com RM n.º   , declaro para 

fins de análise socioeconômica na PROAE, que  renda mensal proveniente de 

(tenho ou não tenho) 

atividade5  conforme rendimento 

(assalariada, rural, autônoma, informal, previdenciária, aluguel ou arrendamento) 

médio dos últimos 3 (três) meses descritos abaixo: 

 

a. Mês/ano:  - Valor médio bruto de R$  ,   

(Mês anterior ao da inscrição) 
 

b. Mês/ano:  - Valor médio bruto de R$  ,   

(Penúltimo mês ao da inscrição) 

 

c. Mês/ano:  - Valor médio bruto de R$  ,   

(Antepenúltimo mês ao da inscrição) 

 

Por oportuno, informo que: 

Não exerço outra atividade ou percebo outra fonte de renda (formal ou informal); ou 

Exerço outra atividade remunerada e/ou percebo outra fonte de renda6. 

Qual?  Valor médio? R$  ,   

 

Desta forma, assumo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas e estou ciente de que, 

se comprovadas inconformidades com o aqui declarado estarei contribuindo para o indeferimento do 

pleito do/a estudante em questão, bem como estarei sujeita/o às penalidades cabíveis previstas no art. 

299 do Código Penal. 

  ,  /  /20   
 

 

 
 

Assinatura 
 

 

5 Se não desempenhar atividade com renda, preencher os campos que se segue apenas com um traço ( - ). 
6 Se com vínculo informal, autônomo/liberal, assalariado, beneficiário da previdência, trabalhador ou produtor rural ou 

advinda de aluguel ou arrendamento. Na ocorrência de um destes casos, é obrigatória a apresentação do documento 

comprobatório relativo a outra fonte de renda, tais como: declarações, Pró-labore, contracheques, extrato do benefício 

etc.
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(ANEXO B) 

DECLARAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

 

 

 
Eu,  ,  portador(a)  do 

RG  n.º  e  CPF  n.º  .  .  -  ,   do  curso 

  ,  com RM n.º  , declaro para fins de 

análise socioeconômica na PROAE que, considerando meus rendimentos no ano anterior, não fui 

obrigada/o a apresentar declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física junto à Receita Federal do 

Brasil. Além disso, informo que meu acervo patrimonial é formado pelos bens abaixo mencionados: 

 

Item Não Sim Quant. Observação 

Apartamento     

Casa     

Imóvel comercial     

Galpão     

Terreno     

Veículo automotor terrestre: 

caminhão, automóvel, moto, etc. 

    

Outros:     

Outros:     

Outros:     

 
 

Desta forma, assumo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas e estou ciente de que 

se comprovada inconformidades com o aqui declarado estarei contribuindo para o indeferimento do 

pleito do/a estudante em questão, bem como estarei sujeita/o às penalidades cabíveis previstas no art. 

299 do Código Penal. 

  ,  /  /20   
 

 

 

 

 
 

Assinatura 


