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ANEXO II
CHECK LIST (Lista de documentos a ser entregue no momento da inscrição do Auxílio
Permanência)
1. Anexo I_Questionário Socioeconômico (OBRIGATÓRIO A TODOS OS CANDIDATOS);
2.

( ) Cópia do CPF, RG ou Certidão de Nascimento do estudante;

3. ( ) Histórico escolar;

4.

- Candidatos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, histórico do ensino
fundamental;
- Candidatos dos Cursos Técnicos Concomitantes (cursa simultaneamente o técnico
no IF Goiano e o ensino médio em outra instituição), histórico do ensino fundamental;
- Candidatos dos Cursos Técnicos Subsequentes (cursa o técnico no IF Goiano e já
concluiu o ensino médio), histórico do ensino médio;
- Candidatos da Graduação, histórico do ensino médio;
( ) Cópia de comprovante de endereço dos pais/responsáveis;
- Água, luz.

5. (

) Cópia de comprovante de endereço do aluno;

- Caso não resida com os pais.
6. (

) Cópia do CPF, RG ou Certidão de Nascimento de todos os membros da família

declarados no questionário socioeconômico;
7. ( ) Cópia dos últimos 03 (três) comprovantes de renda de todos os familiares maiores de
18 anos.
SÃO COMPROVANTES DE RENDA FORMAL: Contracheque/folha de pagamento,
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, recibos de benefícios, Imposto de
Renda, etc.
8. ( ) Anexo III_Declaração de autônomo;
- Para todos maiores de 18 anos que trabalharem e não tiver contracheque, carteira
assinada, ou outro comprovante de renda.
9.

( ) Anexo IV_Declaração anual de renda de atividades rurais;
- Somente para quem tem propriedade rural própria, cedida, arrendamento, parceiro,
meeiro, chacareiro, assentamento ou alugada.

10. ( ) Anexo V_Declaração que não exerce atividade remunerada;
- Para todos maiores de 18 anos que não trabalharem.
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11. ( ) Anexo VI_ Declaração de pagamento de aluguel;
- Quando não possuir contrato formalizado. Se possuir contrato, apresentar apenas
o contrato.
- Anexar cópia do RG do proprietário do imóvel.
12. ( ) Declaração de matrícula;
Retirada diretamente no Q-acadêmico.
13. ( ) Prestação da casa, caso resida em imóvel financiado;
14. ( ) Dois comprovantes atuais de despesas fixas;
- Fatura de água, energia elétrica.
15. ( ) Cópia dos comprovantes de recebimento de pensão e/ou outros benefícios;
- Inclusive benefícios sociais.
16. ( ) Pessoas da família com doença crônica;
- Apresentar Laudo médico e notas fiscais referentes às despesas extraordinárias
(medicamento acompanhado da receita médica correspondente) (máximo até 12
meses).
17. ( ) Guarda ou tutela;
- Apresentar TERMO ESPECÍFICO pela autoridade judiciária.

INSTITUTO FEDERAL GOIANO, CAMPUS IPORÁ - Avenida Oeste, saída para Piranhas, s/n, - Bairro Santa Catarina, Iporá-GO, Caixa Postal 51, CEP: 76.200-000
64-3674-0400 e-mail: ipora@ifgoiano.edu.br

