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Informações importantes:
O processo de Admissão de novos alunos é realizado em duas etapas:
•  1ª etapa - Análise Socioeconômica
•  2ª etapa - Entrevista Social 

Para a concessão do benefício, o solicitante deverá apresentar, de acordo com sua realidade familiar, cópias dos 
documentos relacionados no verso deste impresso. Caso seja necessário, a assistente social poderá solicitar outros 
documentos aqui não listados.

A ausência de documentos exclui o candidato do processo.

A documentação deverá ser em cópia legível e atualizada, ou seja, referir-se ao mês  atual ou ao anterior.

STELLA MARIS
Cultivar Valores e Semear a Vida!

RETIRADA, PREENCHIMENTO E DEVOLUÇÃO DA 
FICHA SOCIOECONÔMICA PARA ANÁLISE, COM 
CÓPIA DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA.

Resultado da 1ª etapa: 29/12/2020 a partir das 10h.

NOVOS ALUNOS 2021
DO INFANTIL I AO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Inscrição para o Processo de Admissão de 

16/11 a 04/12 de 2020



Documentação do grupo familiar:
Comprovante do Cadastro Único do Governo Federal (CADÚnico) – Famílias com renda total de até três salários mínimos (R$ 
3.135,00) deverão fazer o cadastro no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) na região de sua moradia. Atenção: se 
a sua família já tem o CadÚnico, é preciso verificar no mesmo a data da última entrevista. Seu cadastro precisa ser atualizado 
no CRAS a cada dois anos; 

Certidão de nascimento do CANDIDATO (obrigatória); 

RG e CPF de TODOS os membros da família que residem na mesma casa, INCLUINDO DO CANDIDATO. (Os menores de 10 anos, 
poderão apresentar somente Certidão de Nascimento);

Certidão de casamento dos responsáveis pelo grupo familiar, em caso de separação poderão ser apresentados: averbação, 
sentença judicial ou comprovante de ação judicial em andamento.

Documento oficial de Guarda/Tutela/Adoção, para pais adotivos; 

Comprovante de residência em nome do responsável e/ou pais do aluno.

Comprovante de renda de todos os moradores da residência:
CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais): para TODOS os moradores da residência maiores de 18 anos. Atenção: 
Por causa da pandemia, este documento poderá ser extraído no site meu.inss.gov.br (opção extrato previdenciário) ou pelo 
aplicativo de celular “Meu INSS”. Pessoas correntistas do Banco do Brasil e/ou Caixa Econômica Federal podem ter acesso por 
meio de consulta ao seu extrato bancário no caixa eletrônico ou pelo aplicativo do banco (opção meu INSS).  

Assalariado: Enviar cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (página da foto/ identificação, página do último 
contrato e a seguinte em branco) e os 03 últimos contracheques de remuneração;

Autônomo: RPA – Recibo de Pagamento de Autonomia; DECORE – Declaração Comprobatória de Rendimentos (últimos 03 
meses) ou Declaração de próprio punho datada e assinada, especificando o valor da renda mensal recebida e a atividade 
exercida; Extrato bancário dos três últimos meses.

Trabalhador informal: Declaração de próprio punho datada e assinada, especificando o valor da renda mensal recebida e a 
atividade exercida; Extrato bancário dos últimos três meses.

Micro empreendedor Individual (MEI): Apresentar o Certificado da Condição de Micro empreendedor 
Individual(CCMEI) www.portaldoempreendedor.gov.br; Última Declaração Anual do Simples Nacional (DASN/SIMEI)
www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional; Extrato bancário dos últimos três meses; Declaração de próprio punho 
datada e assinada, especificando o valor da renda mensal recebida. 

Aposentado/Pensionista: Apresentar último extrato de vencimentos da aposentadoria ou da pensão: retirar no site 
meu.inss.gov.br ou nas agências no INSS.

Em caso de desemprego: Enviar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (frente, verso e contrato de trabalho). Atenção: 
Em casos recentes de Desemprego, apresentar rescisão contratual de trabalho, guia de liberação do FGTS e comprovante do 
seguro desemprego.

Rendimentos de aluguel ou arrecadação de bens móveis e imóveis: Contrato de locação arrendamento devidamente registrado 
em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimento. 

Estagiário: Contrato ou Declaração da empresa;

Maiores de 18 anos sem comprovação de renda (estudantes e do lar): CNIS, Extratos bancários dos últimos 03 meses e 
declaração de próprio punho afirmando não possuir renda mensal (datada e assinada).

Sócios e dirigentes de empresa: Contrato Social da empresa; declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica –IRPJ; 
Comprovante de Pró-labore dos últimos 03 meses; DECORE – Declaração Comprobatória de Rendimentos dos últimos 03 meses. 
Atenção: Em caso de empresa inativa, apresentar documento de inatividade da empresa e/ou Documento de Baixa da Empresa. 

Comprovante de recebimento de Benefício Social ou Previdenciário do mês atual ou anterior.

Comprovantes de despesas mensais fixas:
Luz, telefone, água, condomínio, aluguel, assistência médica, escola, faculdade, internet, TV a cabo, prestação de carro ou 
outras despesas relacionadas com a manutenção do grupo familiar. Em caso de problemas de saúde na família, apresentar 
comprovantes (atestados, laudos, receitas médicas, recibos de compra de medicamentos de uso contínuo).

Outras despesas que considerarem pertinentes.


