ANEXO 1
LISTA DOS DOCUMENTOS (cópia)

CONDIÇÃO NO FORMULÁRIO
Para todos os estudantes

DOCUMENTOS
Comprovante de matrícula 2018.1

Estudante menor de 18 anos
Estudante maior de 18 anos

RG e CPF
RG,CPF,CTPS(identificação e último

Estudante que reside de aluguel

contrato de trabalho)
Contrato e recibo do aluguel referente ao

Estudante que solicitar auxílio moradia

mês atual
Deve apresentar todos os documentos da
família onde morava (documentos
pessoais, renda e despesas) e ainda da
moradia em Jacobina (contrato e recibo
de aluguel, além dos documentos
pessoais e de renda se houverem outros
moradores); RG do proprietário do

Para todos os Estudantes
Estudante que registrar número fixo de

imóvel.
Contas de Coelba e Embasa
Apresentar conta de telefone

telefone
Estudante que registrar ter despesa

Apresentar comprovante do

com financiamento ou empréstimo
Estudante casado

financiamento ou empréstimo
Apresentar Certidão de Casamento ou

Estudante separado

declaração de união estável
Apresentar Certidão de casamento

Estudante com Ensino Fundamental

averbada ou declaração de separação
Apresentar histórico

Completo
Estudante com Ensino Médio Completo

Apresentar histórico

Se o estudante tiver filhos menores

RG ou Certidão de Nascimento

de 18 anos

Comprovante de frequência escolar.
Se a escola for privada, comprovante

Se o estudante tiver filhos maiores

também da mensalidade do mês atual.
RG, CPF, CTPS

de 18 anos

Se estuda: Comprovante da instituição
de ensino. Se for privada:
comprovante também da mensalidade

Se o estudante afirmar estar em

do mês atual.
Cartão do benefício e extrato com valor

Programas Sociais do governo
Se o estudante trabalha

recebido.
Trabalho Formal: comprovante de
renda dos três últimos meses.
Imposto de renda do exercício do ano
anterior.
Trabalho Informal: declaração (modelo
no site do IFBA) ou recibos
Declaração de Autônomo (modelo no

Se o estudante é aposentado ou

site do IFBA)
Apresentar extratos atuais com

recebe pensão
Se o estudante faz estágio ou

valores
Apresentar contrato e extrato com

participa de programas/projetos
Aos demais membros da família

valor recebido do mês atual
REPETIR SITUAÇÃO DE TRABALHO E
CONDIÇÕES DE SER MENOR OU
MAIOR DE 18 ANOS (TUDO QUE ESTÁ
EM VERMELHO)

Se marcar situação de saúde

Laudo médico ou similar que ateste a

(estudante ou membro familiar)

situação informada

