
Lista de Documentos para Processo Seletivo da Bolsa Educação 2023 
 

TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER DIGITALIZADOS E ENVIADOS VIA SITE DE INSCRIÇÃO NO FORMATO  

.PDF, .JPG OU .PNG 

 

Documentos para Fase 1 

 

Documentos Pessoais: 

RG e CPF (digitalizados em um único documento) ou; 

Carteira de Habilitação.  

 

Comprovante de Residência Atual (DEZEMBRO DE 2022 OU JANEIRO DE 2023):  

Apresentar OBRIGATORIAMENTE, em nome do candidato/cônjuge se casado legalmente (o comprovante deve ser em 

nome do candidato/cônjuge a partir do casamento), ou dos pais (se solteiro e menor de 24 anos de idade).  

Serão aceitos os seguintes comprovantes de residência: 

- Conta de energia; 

- Conta de água; 

- Conta telefone fixo ou celular; 

- Conta de gás canalizado; 

- Conta de internet fixa;  

- Conta TV a cabo; 

- Boleto de cobrança de plano de saúde; 

- Fatura de cartão de crédito; 

- Multa de trânsito;  

- Licenciamento de carro (precisa constar o nome e endereço do proprietário); 

- IPVA; 

- Demonstrativo enviado pelo INSS;  

- Extrato do FGTS enviado pela Caixa Econômica Federal; 

- Correspondência bancária frente e verso; 

- Correspondência judicial;  

- FICHA CADASTRAL DO ALUNO E OU REQUERIMENTO DE MATRÍCULA SERÃO USADOS PARA COMPROVAR ATÉ 05 ANOS, 

(solicitar na escola onde estudou nos anos requeridos). 

A Ficha Cadastral servirá para qualquer ano, conforme falta de comprovante do candidato, observando que deve ser 

comprovada a matrícula com a data de início e término do ano letivo. PARA OS DEMAIS ANOS DEVERÁ SER APRESENTADO 

OUTROS DOCUMENTOS DENTRO DAS OPÇÕES DE COMPROVAÇÕES. 

 

ATENÇÃO: caso o comprovante de residência apresentado esteja em nome do cônjuge, enviar no mesmo arquivo, a 

certidão de casamento. 

 

Comprovante de Residência 2013 (DEZEMBRO DE 2012 OU JANEIRO DE 2013):  

Apresentar OBRIGATORIAMENTE, em nome do candidato/cônjuge se casado legalmente (o comprovante deve ser em 

nome do candidato/cônjuge a partir do casamento), ou dos pais (se solteiro e menor de 24 anos de idade).  

Serão aceitos os seguintes comprovantes de residência:  

- Conta de energia; 

- Conta de água; 

- Conta telefone fixo ou celular; 

- Conta de gás canalizado; 

- Conta de internet fixa;  

- Conta TV a cabo; 



- Boleto de cobrança de plano de saúde; 

- Fatura de cartão de crédito; 

- Multa de trânsito;  

- Licenciamento de carro (precisa constar o nome e endereço do proprietário); 

- IPVA; 

- Demonstrativo enviado pelo INSS;  

- Extrato do FGTS enviado pela Caixa Econômica Federal; 

- Correspondência bancária frente e verso; 

- Correspondência judicial;  

- FICHA CADASTRAL DO ALUNO E OU REQUERIMENTO DE MATRÍCULA SERÃO USADOS PARA COMPROVAR ATÉ 05 ANOS, 

(solicitar na escola onde estudou nos anos requeridos). 

A Ficha Cadastral servirá para qualquer ano, conforme falta de comprovante do candidato, observando que deve ser 

comprovada a matrícula com a data de início e término do ano letivo. PARA OS DEMAIS ANOS DEVERÁ SER APRESENTADO 

OUTROS DOCUMENTOS DENTRO DAS OPÇÕES DE COMPROVAÇÕES. 

 

ATENÇÃO: caso o comprovante de residência apresentado esteja em nome do cônjuge, enviar no mesmo arquivo, a 

certidão de casamento. 

 

Declaração de Matrícula: emitida pela Instituição de Ensino (matrícula 2023), informando o RA do candidato, data de 

início, previsão de término do curso e quantidade de semestres, incluindo o período de estágio (caso seja cobrada a 

mensalidade do aluno), nome do curso e modalidade (Bacharel, Licenciatura, Tecnólogo ou Técnico); 

 

Histórico Escolar do Ensino FUNDAMENTAL – De 1º a 9º ano  - Para curso técnico concomitante com o Ensino Médio ou 

Histórico Escolar do Ensino MÉDIO – De 1º a 3º ano - Para cursos técnicos e superior (Tecnólogo, Bacharelado e 

Licenciatura); 

Obs: Para quem concluiu o Ensino Médio em 2022 apresentar Declaração de Conclusão e posteriormente entregar o 

Histórico Acadêmico (antes do término da análise, na fase 2); 

Obs: Para modalidade EJA, apresentar Histórico Escolar ou certificado do Ensino Médio Regular, presencial ou a distância, 

juntamente a homologação publicada no Diário Oficial (no mesmo arquivo). 

 

Atenção: Toda comunicação da Bolsa Educação com o candidato será feita através de e-mail. 

Certifique-se que informou o e-mail correto no ato da inscrição, e sempre verifique a caixa de spam 

ou lixo eletrônico. 
 

Importante: Após o envio, o candidato deve aguardar a análise dos documentos e o e-mail de 

confirmação de inscrição ou de erro de documentos enviados.  

Caso não receba o e-mail no prazo de 10 dias, entrar em contato com a Secretaria de Educação 

através do whatsapp (19) 99481-6030. 

O candidato receberá um e-mail informando que está apto para continuar o processo de inscrição 

na 2ª Fase. 

 

 

 

 

 

 

 



Documentos para Fase 2 

 

Participarão da Fase 2 somente os candidatos aprovados nos requisitos de renda e moradia da Fase 1. 

 

Após a aprovação dos documentos enviados na Fase 1, o candidato deverá continuar o processo de Inscrição através do 

site oficial da Prefeitura Municipal de Paulínia http://www.paulinia.sp.gov.br/bolsaeducacao; 

 

Nessa Fase, o candidato informará os nomes de todos os membros da composição familiar; 

 

Nessa Fase também, o candidato terá que enviar os documentos relativos a todos os membros da composição familiar, 

considerando a situação de cada um conforme segue: 

 

IMPORTANTE:  

- São considerados membros do grupo familiar, em relação ao candidato: pai ou padrasto, mãe ou madrasta, ou responsável 

legal, irmãos, avós, filhos, esposo(a), companheiro(a), pessoas que estejam sob a guarda legal (anexar cópia do documento 

da guarda) e demais pessoas que morem na mesma residência; 

- Caso não residir com os pais, apresentar a guarda legal e o Imposto de Renda (2022) do seu responsável; 

- Caso não tenha o documento de guarda apresentar Imposto de Renda (2022) dos pais. 

 

Documentos Pessoais: 

- RG (de todos os membros da composição familiar, exceto do candidato que já enviou esse documento na Fase 1); 

- CPF ou CNH (de todos os membros da composição familiar, exceto do candidato que já enviou esse documento na Fase 

1); 

- Cópia da Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável (anexo).  

Em caso de separação ou divórcio, apresentar certidão de casamento averbada ou declaração de separação de corpos 

(anexo); 

-  Cópia da Carteira Profissional Digital (completa). 

 

Documentos de Moradia: 

-  Comprovantes de residência: de 2014 a 2021, sendo um por ano. Apresentar OBRIGATORIAMENTE, em nome do 

candidato/cônjuge se casado legalmente (o comprovante deve ser em nome do candidato/cônjuge a partir do 

casamento), ou dos pais (se solteiro e menor de 24 anos de idade). Serão aceitos os seguintes comprovantes de residência: 

- Conta de energia; 

- Conta de água; 

- Conta telefone fixo ou celular; 

- Conta de gás canalizado; 

- Conta de internet fixa;  

- Conta TV a cabo; 

- Boleto de cobrança de plano de saúde; 

- Fatura de cartão de crédito; 

- Multa de trânsito;  

- Licenciamento de carro (precisa constar o nome e endereço do proprietário); 

- IPVA; 

- Demonstrativo enviado pelo INSS;  

- Extrato do FGTS enviado pela Caixa Econômica Federal; 

- Correspondência bancária frente e verso; 

- Correspondência judicial;  

- FICHA CADASTRAL DO ALUNO E OU REQUERIMENTO DE MATRÍCULA SERÃO USADOS PARA COMPROVAR ATÉ 05 ANOS, 

(solicitar na escola onde estudou nos anos requeridos). 

http://www.paulinia.sp.gov.br/bolsaeducacao


A Ficha Cadastral servirá para qualquer ano, conforme falta de comprovante do candidato, observando que deve ser 

comprovada a matrícula com a data de início e término do ano letivo. PARA OS DEMAIS ANOS DEVERÁ SER APRESENTADO 

OUTROS DOCUMENTOS DENTRO DAS OPÇÕES DE COMPROVAÇÕES. 

 

Se Imóvel Alugado: 

- Contrato de Aluguel: apresentar cópia do contrato atual, juntando cópia do último recibo de aluguel; 

- Declaração de Aluguel sem Contrato (anexos), juntando cópia do último recibo de aluguel. 

 

Se Imóvel Cedido: 

 - Declaração de Imóvel Cedido (anexos): apresentar declaração do proprietário do imóvel atual constando o tempo de 

moradia com firma reconhecida em cartório. 

 

Se Imóvel Financiado: 

- Extrato de Pagamento das Parcelas do Financiamento. 

 

Se o candidato residir sozinho: 

-  Comprovantes de residência: de 2014 a 2021, sendo um por ano. Apresentar OBRIGATORIAMENTE, em nome do 

candidato/cônjuge se casado legalmente (o comprovante deve ser em nome do candidato/cônjuge a partir do 

casamento), ou dos pais (se solteiro e menor de 24 anos de idade). Serão aceitos os seguintes comprovantes de residência: 

conta de energia, conta de água, conta telefone fixo e celular, conta de gás canalizado, conta de internet fixa ou TV a cabo, 

boleto de cobrança de plano de saúde, fatura de cartão de crédito, multa de trânsito e licenciamento de carro (precisa 

constar o nome e endereço do proprietário), IPVA, demonstrativo enviado pelo INSS, extrato do FGTS enviado pela Caixa 

Econômica Federal, correspondência bancária frente e verso, correspondência judicial; FICHA CADASTRAL DO ALUNO E OU 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA SERÃO USADOS PARA COMPROVAR ATÉ 05 ANOS, (solicitar na escola onde estudou nos 

anos requeridos); 

- Comprovante de residência em seu nome referente ao período em que morar sozinho - mínimo de 06 (seis) últimos meses, 

sendo obrigatório, um do mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022. 

 

 

Documentos de Renda: 

 

Se trabalhador com registro em carteira:  

- Holerites de pagamento dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022. 

 

Se trabalhador informal (sem registro em carteira): 

- Declaração de trabalho informal (anexos): com uma 01 testemunha que ateste que são verdadeiras as informações 

prestadas e o valor recebido mensalmente. 

 

Se autônomo: 

- RPA – Recibo de Pagamento de Autônomo. 

 

Se aposentado ou pensionista: 

- Extrato de benefício pago pelo INSS e/ou Previdência Privada, do mês de dezembro de 2022. 

 

- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física: todas as folhas da Declaração do Imposto de Renda de 2022 (ano 

calendário 2021 - exercício 2022). 

 

- Declaração de Isenção de Imposto: imprimir a Declaração de Isenção de Imposto de Renda, através do 

site:http://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/mobile/restituicaoMobi.asp 

 

http://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/mobile/restituicaoMobi.asp


- Declaração de Valor de Pensão Alimentícia: caso algum membro da composição familiar receba pensão Alimentícia, 

enviar decisão judicial ou declaração de pensão alimentícia (anexos), juntamente com o recibo da pensão do último mês.  

 

- Recibo de Aluguel: para quem possui mais de 1 imóvel e estes se encontram alugados, enviar recibo do aluguel recebido 

no mês de dezembro de 2022 (1 para cada imóvel alugado). 

 

Se o candidato residir sozinho (menores de 24 anos): 

- Cópia COMPLETA (de todas as folhas) da declaração de Imposto de renda dos pais, ou responsáveis legais, mesmo que 

estes não coabitem com o candidato. 

 

 Documentos de Empresa: 

 

- Cartão do CNPJ (para todos os tipos de empresas) 

 

- Se proprietário de MEI (Microempreendedor Individual): 

 - CCMEI: Certificado de Condição de Microempreendedor Individual; 

 - DAS-SIMEI – Declaração Anual do Simples Nacional; 

 - Relatório Mensal de Receitas Brutas (Anexos): do mês de setembro, outubro, novembro e dezembro/2022. 

 

- Se proprietário de ME (Microempresa): 

 - Requerimento do Empresário; 

 - DAS-SIMEI – Declaração Anual do Simples Nacional ou; 

 - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica; 

 - Pró-labore do mês de setembro, outubro, novembro e dezembro/2022; 

- DRE (Demonstração de Resultado do Exercício) ou DECORE (Declaração de Comprovação de Rendimentos) em papel 

timbrado assinado pelo contador e com firma reconhecida em cartório; 

- Empresas optantes do simples nacional deverão apresentar extrato do PGDAS competência 12/2021 e DEFIS ano 

calendário 2021 exercício 2022. 

 

- Se proprietário de Empresas (LTDA e outras): 

- Contrato Social Completo; 

- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica; 

 - Pró-labore do mês de dezembro/2022; 

- DRE (Demonstração de Resultado do Exercício) ou DECORE (Declaração de Comprovação de Rendimentos) em papel 

timbrado assinado pelo contador e com firma reconhecida em cartório. 

 

IMPORTANTE: Outros documentos contábeis poderão ser solicitados caso seja necessário para a complementação do 

processo. 

 

Outros Documentos: 

 

- Bens Imóveis (casas, terrenos, apartamentos, chácaras, sítios, etc.): 

-   Declaração da Situação dos demais imóveis pertencentes ao grupo familiar (pode ser digitado ou a próprio punho. 

Imóveis residenciais - se locados e valor de locação; 

Terrenos - esclarecer se tem construção e se estão locados (valor); 

Chácaras - se há construção e locação, declarar valores; 

Imóveis Comerciais - se locados, valor de locação; 

Imóveis Rurais - Se arrendado ou locado, apresentar os valores; 

- Contrato de aluguel de outros imóveis pertencentes ao grupo familiar. 

 



- Bens Móveis (carros, motos, tratores, caminhões, etc.): 

- Certidão Positiva ou Negativa de Propriedade de Veículo emitida através do site 

https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/servicos/certidaopropriedadeveiculo para 

todos os membros da composição familiar, maiores de 18 anos. 

 

- Candidato PCD (Pessoa Com Deficiência) ou mobilidade reduzida: 

-    As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida deverão apresentar documento do INSS e laudo médico 

especificando o tipo e o grau da deficiência, com expressa referência ao número do CID. 

 

- O candidato que trabalha: 

-    Declaração da Empresa em papel timbrado e assinado pelo responsável, em caso de recebimento de ajuda de custo para 

a graduação (anexo).  

 

- Declaração de Porcentagem de Bolsa no Ensino Médio:  

-  Caso o candidato tenha cursado ensino médio como bolsista integral em instituição de ensino privado apresentar 

declaração da instituição. 

 

- Termo de Guarda:  

-  Caso o candidato não resida com os pais. 

 

- Histórico Escolar: 

-  Caso o candidato tenha terminado o Ensino Médio em 2022 e não possua o Histórico Escolar no ato da Inscrição (Fase 1). 

 

- Boleto da Matrícula (Pago): 

-   Comprovante de pagamento da Matrícula na Instituição de Ensino (Faculdade). 

 

Os anexos serão disponibilizados através do site oficial da Prefeitura Municipal de Paulínia: 
http://www.paulinia.sp.gov.br/bolsaeducacao 

 

https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/servicos/certidaopropriedadeveiculo
http://www.paulinia.sp.gov.br/

