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RENDIMENTO DE ALUGUEL OU 

ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E/OU IMÓVEIS 
 

DESCRIÇÃO: Consiste na renda auferida com aluguel ou arrendamento de bens móveis ou Imóveis, 

independente de outros vínculos empregatícios e fontes de renda. 

 

A apresentação destes documentos não faculta ou dispensa a apresentação dos demais sobre outros vínculos 

e fontes de renda (ainda que não tenha renda, como é o caso dos “QUE NÃO AUFERE RENDA”, que 

ainda não tenham sido apresentados. Isto é, no caso de já ter apensado alguns documentos abaixo indicados 

do mesmo membro do núcleo familiar, deverá ser apresentado APENAS àqueles que se tratar da tipificação 

em questão (sobre rendimento de aluguel ou arrendamento de bens imóveis e/ou imóveis) 

 

 

Nome do membro familiar: ____________________________________ Parentesco:________________ 
 

 

1. DOCUMENTOS BÁSICOS 
 

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

 

CPF; 

 

Certidão de Casamento; ou Averbação de Divórcio; ou Declaração de União Estável (se for o caso); 

 

 

2. DOCUMENTOS SOBRE TRABALHO E RENDA 

 

Contrato de locação ou arrendamento, acompanhado dos 3 (três) últimos comprovantes de 

recebimentos; (anexo A) 
 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): 
 

Páginas de Identificação – a da foto e a do verso (qualificação civil); 
 

Contrato de Trabalho – último contrato assinado e; 
 

Contrato de Trabalho – Próxima página em branco1 seguinte ao último contrato assinado. 
 

 

Extrato analítico (detalhado) do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Documento emitido pelo 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Acessado também através do site/app Cidadão.br2; 
 

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

terceiros (se for o caso);  
 

Extratos bancários dos últimos três meses anteriores (ao mês de publicação do Edital) de todas as contas 

(corrente, poupança e investimento);  
 

Declaração de Isenção (Anexo B) ou Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) completa e com 

recibo de entrega;  
 

Comprovantes de participação de benefícios socioassistenciais (Bolsa Família, Benefício de Prestação 

Continuada - BPC, Brasil Carinhoso, Programa Primeiros Passos, Bolsa Verde, Garantia Safra, Bolsa Estiagem, 

dentre outros) (se for o caso). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Em caso de nunca ter sido assinado, tirar cópia apenas da primeira página de Contrato de Trabalho em branco; 
2 https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/extrato; 

         Legenda 

Ok Documento entregue 

N NÃO cabe ao meu caso 

P Documento pendente 

http://cidadao.dataprev.gov.br/
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/extrato
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(ANEXO A) 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS  

 

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 sou proprietário de móvel/imóvel alugado e/ou 

arrendado com renda média bruta mensal nas seguintes condições: 

 

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

 

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

 

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

 
 

Por oportuno, informo que: 

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

Exerço e/ou percebo outra fonte de renda3. Qual? __________________________________ 

 

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

se comprovada inconformidades com o aqui declarado poderei contribuir para o indeferimento do 

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

299 do Código Penal. 

__________________________, ______/______/201____ 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

                                                           
3 Neste caso, apresentar documento comprobatório relativo a outra fonte de renda, conforme o perfil de vínculo de 

trabalho e renda, prevista na lista de documentos. 

(grau de parentesco/amizade) 

(Mês anterior ao da inscrição) 

(Penúltimo mês ao da inscrição) 

(Antepenúltimo mês ao da inscrição) 
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(ANEXO B) 

DECLARAÇÃO DE ISENTO DE IRPF 

 

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 SOU ISENTO de declaração de Imposto de Renda 

de Pessoa Física no ano _____________, tendo em vista que ter renda anual inferior ao previsto pela 

Receita Federal do Brasil. 

 

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

se comprovada inconformidades com o aqui declarado poderei contribuir para o indeferimento do 

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

299 do Código Penal. 

 

__________________________, ______/______/201____ 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

(grau de parentesco/amizade) 

(Indicar o ano anterior) 


