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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE ESTUDOS  2º SEMESTRE DE 2014 

 
1. Observações Gerais: 

a. Conforme divulgado no edital, somente podem se inscrever no processo seletivo de concessão de bolsa de estudos 
semestral de graduação para o segundo semestre de 2014 os alunos que  estiverem regularmente matriculados no 
curso de psicologia da Fapam; b) não estiverem matriculados em outra IES pública ou privada; c) não forem 
portadores de Diploma de Curso Superior. 

b. O candidato se responsabilizará integralmente pela veracidade dos dados informados no Questionário 
Socioeconômico, inclusive devendo comprová-los documentalmente quando lhe for solicitado, estando ciente de 
que poderá receber visita domiciliar da Assistente Social como etapa própria da seleção. Caso haja verificação de 
fraude nos dados apresentados pelo requerente, este será automaticamente excluído do processo seletivo. 

c. As bolsas concedidas terão validade de apenas seis meses e estão sujeitas a serem prorrogadas ou não  para 
apenas mais um semestre. Neste sentido,  o candidato interessado na prorrogação de seu benefício deverá se 
inscrever no processo seletivo na época da divulgação do prazo pelo edital específico, preencher o Questionário 
Socioeconômico, submeter-se à entrevista pela Assistente Social e ter seu pedido analisado pela Comissão de 
Bolsas para o devido deferimento. Caso haja uma comprovada alteração substancial para mais na condição social 
do bolsista, este poderá ter seu pedido indeferido.  

d. O aluno que receber a bolsa de estudos semestral de graduação não poderá acumulá-la com qualquer outro 
benefício ou bolsa, tais como: benefício familiar, benefício militar, bolsa sindicato, bolsa monitoria, bolsa estágio. 
Em situações como essas,  terá que optar por apenas um benefício ou bolsa. 

 
Relação dos documentos a serem entregues no ato da entrevista com a Assistente Social 

 
 
e. Documentos de identificação: Carteira profissional (original e cópia – página de rosto e verso e contrato de 

trabalho), CPF (cópia) e carteira de identidade (cópia) de todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos. 
Para os demais componentes do grupo familiar, menores de 18 anos, ou que ainda não ingressaram no mercado 
de trabalho, apresentar a cópia da certidão de nascimento. 

f. Comprovante de residência de todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos (conta de telefone, 
correspondência bancária ou de operadoras de cartão de crédito, etc), referente ao mês anterior ao preenchimento 
da ficha de inscrição. (original e cópia). 

g. Cópia atualizada dos comprovantes de renda de todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos. A 
comprovação de renda, dependendo da atividade profissional, deverá ser feita através de um dos seguintes 
documentos: 
 Renda Fixa (assalariado): três últimos contracheques (original e cópia); 
 Trabalhador Autônomo ou Profissional Liberal: Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos 

(DECORE), dos três últimos meses, feita por contador ou técnico contábil inscrito no CRC e guias de 
recolhimento de INSS referentes ao mesmo período, compatíveis com a renda declarada (original e cópia); 

 Proprietários Rurais: declaração completa do ITR (Imposto Territorial Rural), referente ao último exercício 
(acompanhada do recibo de entrega) e notas fiscais de vendas dos últimos seis meses (original e cópia); 

 Sócio/Dirigente de Empresa: Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimento (Decore), dos três 
últimos meses. Guias de recolhimento de INSS compatíveis com a renda declarada e Contrato Social da 
empresa (original e cópia); 

 Em caso de empregadas domésticas, carteira profissional atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em 
dia (original e cópia); 

 Em caso de aposentadoria, pensão ou auxílio doença, comprovante do recebimento de proventos bruto 
emitido pelo INSS, no site www.previdencia.gov.br – Extrato de Pagamento de Benefícios (original e cópia); 

 Em caso de recebimento de comissões ou horas extras, apresentar comprovação referente aos seis últimos 
meses (original e cópia); 

 Comprovante de recebimento de pensão alimentícia, se for o caso (original e cópia); 
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 Em caso de renda proveniente de aluguéis ou arrendamento de bens móveis e imóveis, contrato de locação 
ou arrendamento devidamente registrado em cartório, acompanhado dos três últimos comprovantes de 
recebimento. (original e cópia); 

 Em caso de pessoas desempregadas, apresentar, além da Carteira Profissional (original), o termo de 
Rescisão de Contrato de Trabalho (original e cópia). 

h. Pesquisa emitida pelo INSS de Contribuições Previdenciárias e Vínculos Empregatícios de todos os membros do 
grupo familiar acima de 18 anos, que possuem vínculo em carteira profissional ou não, obtida em todas as agências 
da Previdência Social. 

i. Outros documentos pessoais 
 Certidão de casamento do candidato, caso seja casado (original e cópia); 
 Para candidatos que declararem pais desaparecidos, apresentar a declaração registrada em cartório, 

assinada por duas testemunhas, atestando o desaparecimento (original); 
 Em caso de candidato ou pais separados, apresentar o comprovante da separação judicial, processo e 

averbação (original e cópia); 
 Em caso de pais falecidos, apresentar atestado de óbito (original e cópia); 
 Histórico escolar do Ensino Médio cursado em escola pública, quando for o caso. (original e cópia). Não 

poderá ser substituído pelo Certificado de Conclusão de Curso; 
 Histórico Escolar (original e cópia) e comprovante de recebimento de bolsa de estudos integral durante todo 

o Ensino Médio cursado em instituição privada, quando for o caso, emitidos em papel timbrado e assinados 
pelo representante legal da instituição (original). Não poderá ser substituído pelo Certificado de Conclusão de 
Curso; 

 Declaração completa do Imposto de Renda Pessoa Física (Declaração de Bens incluída) referente ao último 
exercício fiscal, acompanhada do recibo de entrega (original e cópia). No caso de isentos, o candidato deverá 
apresentar declaração escrita e assinada, afirmando sua situação junto a Receita Federal.  

Observação: é necessário que sejam apresentadas a Declaração de Imposto de Renda e ou a 
justificativa de situação regular de cada um dos membros do grupo familiar. 

 Para sócios ou proprietários de Empresas e Microempresas (comércio, indústria ou serviços), apresentar a 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, referente ao último exercício, acompanhada do recibo de 
entrega (original e cópia).  

 Pesquisa de Propriedade de Veículos, obtido pessoalmente no DETRAN (BIN), para todos os membros do 
grupo familiar, maiores de 18 anos. Se não, apresentar as certidões negativas de propriedade de veículo de 
cada um dos membros do grupo familiar. Estas podem ser obtidas gratuitamente no site do DETRAN – MG. 

 Caso o candidato ou algum membro do grupo familiar relacionado na ficha de inscrição seja proprietário de 
veículo, apresentar cópia do CRLV – Certificado de Registo e Licenciamento de Veículo. 

 
j. Comprovantes de despesas 

 Contas de luz, água, condomínio e telefone, recibo de pagamento de aluguel ou prestação de casa própria, 
todos referentes ao mês anterior à data da entrevista com a Assistente Social. (original e cópia);  

 Guia de pagamento do IPTU (original e cópia) atual. Caso o imóvel seja isento, apresentar seus dados 
cadastrais, obtidos pessoalmente na Prefeitura do município; 

 Contrato de locação e o último recibo de pagamento, em caso de aluguel (original e cópia); 
 Comprovante de pagamento de plano de saúde, referente ao mês anterior à data da entrevista com a 

Assistente Social (original e cópia); 
 Extratos bancários dos últimos 3 meses de todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos (pessoas 

físicas e jurídicas, quando for o caso) (original e cópia);  
 Comprovante de pagamento de financiamento de veículo, se for o caso (original e cópia). 

k. Outros documentos que a Comissão de Bolsas de Estudo julgar necessários. 
l. Para calouros, uma foto 3x4 colorida (recente) 
m. Formalizar um pedido, apresentando os motivos pessoais de solicitação da bolsa de estudos. 

 
 
Observações: 

 Confira a sua documentação com antecedência, pois o processo incompleto não será analisado. 
 A documentação do candidato ficará retida na Instituição, mesmo que o candidato seja reprovado. 

 
 


