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ANEXO
COMPROVANTE DE RENDA
Deverão ser apresentados, no ato de entrega dos documentos para inscrição,
os comprovantes de renda dos integrantes do grupo da criança, exceto para
menores de 18 anos que estão na condição de jovem aprendiz.
Para cada atividade existe uma ou mais possibilidades de comprovação de
renda. Segue detalhadamente as formas de apresentação dos documentos exigidos:

1 ASSALARIADOS
- Último contracheque recebido, no caso de renda fixa; ou
- 6 últimos contracheques recebidos, quando houver pagamento de comissão ou
hora extra.

2

2 TRABALHADORES RURAIS (ATIVIDADES RURAIS)
- No caso de cooperativas ou quando a fazenda estiver registrada como uma
empresa, declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) completa,
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal ; ou
- Notas fiscais de vendas de produtos agrícolas realizadas pela família nos últimos 3
meses.

3 APOSENTADOS E PENSIONISTAS
- Último comprovante de recebimento da aposentadoria, pode ser também extrato
bancários; ou
- Últimos extrato de pagamento obtido a partir do site do Ministério da Previdência
Social.

4 TRABALHADORES AUTÔNOMOS OU PROFISSIONAIS LIBERAIS
- Declaração tributária referente à renda dos últimos 3 meses.

5 DIRIGENTES OU SÓCIOS DE EMPRESAS
- Último contracheque relativo à remuneração mensal (pró‐labore); ou
- Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) completa,
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal ‐ Exercício 2018/ano
calendário 2019 (caso a empresa esteja no nome do candidato).

6 RENDIMENTOS DE ALUGUEL
OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
- Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório,
acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos.

7 DESEMPREGADOS OU QUE NÃO TRABALHAM
- Declaração informando que não trabalha e não declara imposto de renda por ser
isento.
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