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ANEXO I
VALORES DOS AUXÍLIOS DO PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA DE ACORDO COM A
PORTARIA Nº 38 DE 26 DE MARÇO DE 2013.
AUXÍLIO

VALOR MENSAL

CONCESSÃO

MORADIA

ATÉ R$ 300,00

COTA MENSAL POR UM
PERÍODO DE CONCESSÃO
DE ATÉ 3 MESES POR
SEMESTRE.

TRANSPORTE

ATÉ R$ 250,00

COTA MENSAL POR UM
PERÍODO DE CONCESSÃO
DE ATÉ 3 MESES POR
SEMESTRE.

ALIMENTAÇÃO

ATÉ R$ 250,00

COTA MENSAL POR UM
PERÍODO DE CONCESSÃO
DE ATÉ 3 MESES POR
SEMESTRE.

DIDÁTICO

R$ 300,00

COTA ÚNICA POR
SEMESTRE.
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ANEXO II
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS POR ALUNOS INGRESSANTES
(NÃO BENEFICIADOS PELO PROGRAMA) NO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
A) DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO:
- Ficha de Inscrição (ANEXO VII) e declaração de inscrição em Disciplinas (somente para estudantes da
GRADUAÇÂO: ANEXO X)
- ORIGINAL OU E CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE (para maiores de 18 anos) E/OU CERTIDÃO DE
NASCIMENTO (menores de 18 anos) DE TODOS OS MEMBROS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR. Entendese por grupo familiar todas as pessoas que residem na mesma casa independentemente de vínculo consanguíneo.
- ORIGINAL OU E CÓPIA DO CPF DE TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR MAIORES DE 18 ANOS
E DO ESTUDANTE CANDIDATO AO AUXÍLIO.
- ORIGINAL OU E CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS), DAS SEGUINTES PÁGINAS: FOTO,
QUALIFICAÇÃO CIVIL, ÚLTIMO CONTRATO DE TRABALHO E FOLHA SEGUINTE EM BRANCO DE TODOS OS
MEMBROS DA FAMÍLIA MAIORES DE 18 ANOS, POSSUINDO, OU NÃO, VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
B) DOCUMENTOS FINANCEIROS (originais e cópias)

Os comprovantes de Renda Familiar podem estar incluídos nos itens abaixo
Para Empregados com renda - cópia do último contracheque ou declaração do empregador,
fixa
constando cargo e salário mensal atualizado; e
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil,
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
Para autônomos

Empresários,
liberais
e/ou
rurais

profissionais
trabalhadores

Para trabalhador do mercado
informal

- Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) ou Declaração de próprio
punho onde conste o rendimento mensal, descrição da atividade
exercida e a relação de bens, com cópia do RG do declarante.
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil,
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
- último comprovante de prolabore ou Decore, se for o caso; guia de
recolhimento ao INSS do último mês, compatível com a renda
declarada;
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil,
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
- declaração de renda, especificando atividade desenvolvida e média
salarial ou declaração de próprio punho onde conste o rendimento
mensal, descrição da atividade exercida e a relação de bens, com
número do RG e CPF do declarante.
- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil,
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
- declaração de próprio punho do trabalhador informando a atividade
que exerce e os rendimentos oriundos da mesma.
- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
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Para aposentado

Para pensionista

Para
desempregado
e/ou
pessoas que não exercem
atividades remuneradas e que
não possuem rendimentos

Para
pessoas
com
necessidades específicas (PNE)
Para
beneficiário
dos
Programas
Sociais
de
Transferência de Renda (Bolsa
Escola, Renda Minha, Bolsa
Família, etc.)
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- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil,
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- comprovante atualizado de pagamento de pensão por morte e/ou
pensão alimentícia paga pelo pai ou mãe, emitido pela Vara de
Família Caso a pensão alimentícia seja informal, apresentar
declaração do responsável atestando o acordo verbal, onde conste o
valor recebido, o nome do beneficiário, nome dos pais e número dos
documentos de identificação (RG e CPF), data e local e assinatura do
declarante;
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil,
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
- CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato
de trabalho e folha seguinte em branco;
- termo de rescisão do último contrato de trabalho e das parcelas do
seguro desemprego.
- declaração de próprio punho atestando não exercer atividade
remunerada e nem possuir rendimentos.
- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
- comprovante do benefício recebido.
- comprovante de recebimento do benefício como: cartão do programa
social e extrato do último recebimento.

C) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA:
- ORIGINAL E CÓPIA DE UM DOS DOCUMENTOS A SEGUIR (último comprovante): conta de gás, luz, telefone
fixo, ou comprovante de aluguel onde fica registrada a presença dos membros da família como habitantes do local.
Caso o estudante não disponha destes comprovantes poderá declarar o endereço via formulário (ANEXO V)
D) TERMO DE COMPROMISSO:
- TODOS OS ALUNOS DEVEM ENTREGAR O TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO aos profissionais
indicados pelo CGL/PAE junto aos demais documentos no ato de inscrição.
1.

O termo deverá ser assinado pelo responsável legal quando o estudante for menor de 18 anos.

E) TODOS OS ALUNOS que possuírem conta corrente, em seu nome, deverão apresentar um comprovante junto
aos demais documentos no ato da inscrição e que contenha: NOME COMPLETO DO BENEFICIÁRIO, CPF,
AGÊNCIA E CONTA. Os que não possuírem conta corrente e desejarem abrir em qualquer banco, poderão solicitar
oficio para abertura, junto ao setor financeiro do Campus.
1. Ressaltamos que o pagamento de bolsas será efetuado exclusivamente por depósito bancário. Cabendo ao
estudante ou responsável legal a abertura de conta como descrito no item: 7.3.1.
F) Os documentos originais podem ser substituídos, no momento da análise, por cópias autenticadas em cartório.
Caberá ao estudante ou representante legal decidir se estas cópias autenticadas serão anexadas às fichas de
inscrição ou substituídas por cópias simples: trazidas pelos candidatos.

8

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
Campus Duque de Caxias

ANEXO III
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS POR ALUNOS JÁ
BENEFICIADOS (RENOVAÇÃO) PELO PROGRAMA NO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
A) DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO:
- Ficha de Renovação (ANEXO VIII) e declaração de inscrição em Disciplinas (somente para estudantes da
GRADUAÇÂO: ANEXO X)
1. Caso haja inclusão de membros na família, ou estes documentos não forem entregues na inscrição do
candidato:
- ORIGINAL E CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE (para maiores de 18 anos) E/OU CERTIDÃO DE
NASCIMENTO (menores de 18 anos) DE TODOS OS MEMBROS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR . Entendese por grupo familiar todas as pessoas que residem na mesma casa independentemente de vínculo consanguíneo.
- ORIGINAL E CÓPIA DO CPF DE TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR MAIORES DE 18 ANOS E
DO ESTUDANTE CANDIDATO AO AUXÍLIO.
- ORIGINAL E CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS), DAS SEGUINTES PÁGINAS: FOTO,
QUALIFICAÇÃO CIVIL, ÚLTIMO CONTRATO DE TRABALHO E FOLHA SEGUINTE EM BRANCO DE TODOS OS
MEMBROS DA FAMÍLIA MAIORES DE 18 ANOS, POSSUINDO, OU NÃO, VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
B) DOCUMENTOS FINANCEIROS

Os comprovantes de Renda Familiar podem estar incluídos nos itens abaixo
Para Empregados com renda - cópia do último contracheque ou declaração do empregador,
fixa
constando cargo e salário mensal atualizado; e
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil,
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
Para autônomos

Empresários,
liberais
e/ou
rurais

profissionais
trabalhadores

Para trabalhador do mercado
informal

- Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) ou Declaração de próprio
punho onde conste o rendimento mensal, descrição da atividade
exercida e a relação de bens, com cópia do RG do declarante.
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil,
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
- último comprovante de prolabore ou Decore, se for o caso; guia de
recolhimento ao INSS do último mês, compatível com a renda
declarada;
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil,
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
- declaração de renda, especificando atividade desenvolvida e média
salarial ou declaração de próprio punho onde conste o rendimento
mensal, descrição da atividade exercida e a relação de bens, com
número do RG e CPF do declarante.
- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil,
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco;
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- declaração de próprio punho do trabalhador informando a atividade
que exerce e os rendimentos oriundos da mesma.
- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil,
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- comprovante atualizado de pagamento de pensão por morte e/ou
pensão alimentícia paga pelo pai ou mãe, emitido pela Vara de
Família Caso a pensão alimentícia seja informal, apresentar
declaração do responsável atestando o acordo verbal, onde conste o
valor recebido, o nome do beneficiário, nome dos pais e número dos
documentos de identificação (RG e CPF), data e local e assinatura do
declarante;
- CTPS registrada e atualizada das páginas: foto, qualificação civil,
último contrato de trabalho e folha seguinte em branco.
- Extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
- CTPS atualizada das páginas: foto, qualificação civil, último contrato
de trabalho e folha seguinte em branco;
- termo de rescisão do último contrato de trabalho e das parcelas do
seguro desemprego.
- declaração de próprio punho atestando não exercer atividade
remunerada e nem possuir rendimentos.
- Extratos bancários dos meses janeiro, fevereiro e março de 2017;
comprovando o recebimento da renda declarada.
- comprovante do benefício recebido.
- comprovante de recebimento do benefício como: cartão do programa
social e extrato do último recebimento.

C) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (caso haja mudança de endereço):
- CÓPIA DE UM DOS DOCUMENTOS A SEGUIR (último comprovante): conta de gás, luz, telefone fixo, ou
comprovante de aluguel onde fica registrada a presença dos membros da família como habitantes do local. Caso o
estudante não disponha destes comprovantes poderá declarar o endereço via formulário (ANEXO V)
D) TERMO DE COMPROMISSO:
- TODOS OS ALUNOS DEVEM ENTREGAR O TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO aos profissionais
indicados pela CGL/PAE junto aos demais documentos no ato de inscrição.
1. O termo deverá ser assinado pelo responsável legal quando o estudante for menor de 18 anos.
E) TODOS OS ALUNOS que possuírem conta corrente, em seu nome, deverão apresentar um comprovante junto
aos demais documentos no ato da inscrição e que contenha: NOME COMPLETO DO BENEFICIÁRIO, CPF,
AGÊNCIA E CONTA. Os que não possuírem conta corrente e desejarem abrir em qualquer banco, poderão solicitar
oficio para abertura, junto ao setor financeiro do Campus.
1. Ressaltamos que o pagamento de bolsas será efetuado exclusivamente por depósito bancário. Cabendo ao
estudante ou responsável legal a abertura de conta como descrito no item: 7.3.1.
F) Os documentos originais podem ser substituídos, no momento da análise, por cópias autenticadas em cartório.
Caberá ao estudante ou representante legal decidir se estas cópias autenticadas serão anexadas às fichas de
inscrição ou substituídas por cópias simples: trazidas pelos candidatos.
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ANEXO IV

Declaração de Pessoa Sem Renda
Eu, ____________________________________________________ , RG
_________________, e CPF _____________________________, nos termos
do Edital nº 01/2017 referente ao Programa de Assistência Estudantil (PAE),
declaro que não exerço atividade remunerada e que meu sustento provém de
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________. Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a
veracidade das informações prestadas neste documento.
Duque de Caxias, _____ de ____________________ de 2017.

_____________________________
Assinatura
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Anexo V

Declaração de Profissional Informal
Eu, ____________________________________________________ , RG
_________________, e CPF ____________________________, nos termos
do Edital nº 01/2017 referente ao Programa de Assistência Estudantil (PAE),
declaro que trabalho como profissional autônomo, exercendo a atividade de
____________________________,
aproximadamente

perfazendo

uma

R$

renda

mensal

de

________________

(_______________________________________________________).Estou
ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das informações
prestadas neste documento.
Duque de Caxias, _____ de ____________________ de 2017.

_____________________________
Assinatura
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Anexo VI

Declaração de Residência
Eu,

____________________________________________________,

RG

_________________, e CPF ____________________________, nos termos
do Edital nº 01/2016 referente ao Programa de Assistência Estudantil (PAE),
declaro

que

resido

________________________________________________________,

à,
em

imóvel ( ) próprio/ ( ) alugado, ( ) cedido/invasão, onde pago aproximadamente
R$

______________________________________

(_______________________________________________________)

por

mês.
Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das
informações prestadas neste documento.
Duque de Caxias, _____ de ____________________ de 2017.

_____________________________
Assinatura
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Anexo VII (1ª Inscrição)

ARQUIVO: 2017.1

INSCRIÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2017.1.
NOME: ____________________________________________________________________________________________
MATRÍCULA: ____________________________

CPF: ______________________

TURMA/PERÍODO: ____________ CELULAR:__________________

Nº de pessoas
na família

Banco

Renda Familiar
Total

Nº da Agência

CURSO: ________________

TELEFONE FIXO: _____________________

Renda per capita

Nº da Conta Corrente

DOCUMENTOS
a) Documentos e identificação
( ) RG (maiores de 18 anos)
( ) Certidão de Nascimento (para menores de 18 anos)
( ) CPF do aluno e para os membros da família
( ) CTPS (folha com foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha em branco seguinte ao contrato) para todos os
maiores de 18 anos com vínculo de trabalho ou não.
b) Documentos financeiros:
( ) Contracheques ( de todos que trabalham)
( ) Declaração de próprio punho (trabalhador informal) ou Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA)
( ) Termo de compromisso (em caso de estagiário)
( ) Comprovante de pagamento de pensão, aposentadoria.
( ) Comprovante de benefícios (situação de PNE)
( ) Comprovante de beneficiários de Programas Sociais (Bolsa Família, Escola e outros)
c) Comprovante de residência:
( ) água, luz, gás, telefone ou comprovante de aluguel.
d) Termo de compromisso ( )

_________________________________________ Duque de Caxias, .......... de ..................... de 2017.
(Nome e assinatura do servidor)
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PAE 2017.1

NOME: _______________________________________________________________

TURMA: __________

_________________________________________________ Duque de Caxias, .......... de .................................... de 2017.
(Nome e assinatura do servidor)
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Anexo VIII (Renovação)

ARQUIVO: 2016.

RENOVAÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2017.1.
NOME: ____________________________________________________________________________________________
MATRÍCULA: ____________________________

CPF: ______________________

TURMA/PERÍODO: ____________ CELULAR:__________________

Nº de pessoas
na família

Banco

Renda Familiar
Total

Nº da Agência

CURSO: ________________

TELEFONE FIXO: _____________________

Renda per capita

Nº da Conta Corrente

DOCUMENTOS
a) Documentos e identificação
( ) RG (maiores de 18 anos)
( ) Certidão de Nascimento (para menores de 18 anos)
( ) CPF do aluno e para os membros da família
( ) CTPS (folha com foto, qualificação civil, último contrato de trabalho e folha em branco seguinte ao contrato) para todos os
maiores de 18 anos com vínculo de trabalho ou não.
b) Documentos financeiros:
( ) Contracheques ( de todos que trabalham)
( ) Declaração de próprio punho (trabalhador informal) ou Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA)
( ) Termo de compromisso (em caso de estagiário)
( ) Comprovante de pagamento de pensão, aposentadoria.
( ) Comprovante de benefícios (situação de PNE)
( ) Comprovante de beneficiários de Programas Sociais (Bolsa Família, Escola e outros)
c) Comprovante de residência:
( ) água, luz, gás, telefone ou comprovante de aluguel.
d) Termo de compromisso ( )

_________________________________________ Duque de Caxias, .......... de ..................... de 2017.
(Nome e assinatura do servidor)
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COMPROVANTE DE RENOVAÇÃO PAE 2017.1

NOME: _______________________________________________________________

TURMA: __________

_________________________________________________ Duque de Caxias, ........... de .................................... de 2017.
(Nome e assinatura do servidor)
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Anexo IX (Termo de Compromisso)
Termo de Compromisso dos discentes do Programa de Auxílio Permanência 2017.1

Eu,

__________________________________________________________________

,

RG

_________________________, e CPF ___________________________________, aluno (a) do
curso de

_____________________________________________________ Matrícula nº

____________________________ participante do Programa de Auxílio Permanência, firmo
perante ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus
Duque de Caxias que declarei as informações corretas e COMPROMETO-ME a:
I - Ter frequência global igual ou superior a 75% das aulas.
II – Buscar evolução de meu desempenho acadêmico.
III – Informar ao Serviço Social qualquer alteração sobre minha situação socioeconômica
durante todo período de recebimento do auxílio.
IV - Participar, sempre que solicitado, das reuniões de acompanhamento do programa.

Duque de Caxias, ____________ de _____________________ de 2017.

Assinatura do (a) aluno (a): ______________________________________________
Assinatura do servidor do IFRJ: __________________________________________
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Anexo X (Ficha de Inscrição em Disciplina)

FICHA DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS
Duque de Caxias, ___ de ____________________ de 2017.

Eu, _______________________________________________________, aluno do Curso de Licenciatura em
Química, turma/período ______________________, declaro para os devidos fins que estou devidamente
matriculado no semestre de 2016.2 nas seguintes disciplinas:

1
2
3
4
5
6
7

________________________________________
Assinatura do Aluno
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Anexo XI (Posse Documental)

FALTA DE DOCUMENTOS ESTIPULADOS EM EDITAL
EU, _______________________________________________________, CURSO/TURMA/PARENTESCO COM O
BENEFICÁRIO: _________________________, DECLARO NÃO POSSUIR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Declaro que na próxima avaliação documental (renovação) estarei de posse destes documentos e os
entregarei ao setor responsável, sabendo que o não cumprimento desta norma, acarretará a exclusão do
programa por descumprir o estipulado em Edital (esta sanção será dada apenas à falta de documentação do
titular do programa).

Duque de Caxias, ________ de ____________________ de 2017.

_________________________________________________________
(matrícula e assinatura)
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