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REGRAS PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL 

 

O candidato que tiver interesse na bolsa integral da taxa para inscrição no curso deverá 

realizar a matrícula mediante o pagamento da taxa de seleção e a entrega dos documentos 

exigidos para matrícula e também dos seguintes documentos complementares: 

a. requerimento para concessão de bolsa integral endereçado à Coordenação do curso, 

justificando o pedido da bolsa; 
b. cópia da documentação dos membros de seu grupo familiar: cédula de Identidade e 

CPF para maiores de 16 anos e/ou certidão de nascimento para membros menores 
de 16 anos. 

c. cópia de comprovante de residência do candidato e de todos os membros de seu 
grupo familiar, maiores de 18 anos (qualquer tipo de correspondência). 

d. cópia da carteira de trabalho (CTPS) do candidato e de todos os membros da família 
a partir dos 16 anos, com o registro atual. (página com fotografia e página seguinte, 
registro e folha em branco após o registro) 

e. cópia dos comprovantes de rendimentos do candidato aprovado e de todos os 
membros da família:  
   para assalariado  

      I.  3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de renda fixa; 
      II. 6 (seis) últimos comprovantes de rendimentos, quando houver pagamento de 

comissão ou hora extra;  

  para trabalhador autônomo / informal / profissional liberal  
 I. Declaração de próprio punho, com reconhecimento em cartório, informando 

média de rendimentos dos seis últimos meses;  
      II. Guias de Recolhimentos ao INSS dos últimos três meses, compatíveis com a 

renda declarada; 
   para proprietário individual ou sócio proprietário de empresa 
      I. Decore ou pró-labore feita por contador inscrito no CRC, constando dados 

pessoais, tipo de atividade, endereço, retirada mensal e guia de recolhimento 
ao INSS compatível com a renda mensal. 

 

A análise do requerimento e a decisão de concessão, ou não, da bolsa caberá 
exclusivamente à Coordenação, sendo esta decisão soberana e definitiva, da qual não 
caberá qualquer recurso e/ou reclamação. 


