
GUIA PARA 
INSCRIÇÃO

PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL - PAE



Olá! este guia tem como  
objetivo  auxiliar o(a)s 

estudantes na inscrição e 
documentações que deverão 

ser apresentadas no 
Programa de Assistência 

Estudantil  do IFRJ/ campus 
Nilópolis



INSCRIÇÃO – ATENÇÃO 1

❑A leitura do Edital é imprescindível!

❑ A inscrição, o envio das documentações, os 
recursos, a apresentação do Termo de 
Compromisso e dos dados bancários serão pelo 
google forms.



FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

•

O link do formulário de inscrição 
estará disponível em: 

portal.ifrj.edu.br/nilopolis/editais
-internos 



SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO (S)

• O aluno poderá escolher mais de uma opção de 
auxílio.

• O auxílio moradia é, preferencialmente, para alunos  
de outro estado e/ou cidade fora da região do 
GRANDE RIO que vieram estudar no 
campus/Nilópolis.



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
ANÁLISE SOCIOECONÔMICA 

As documentações pertinentes a sua
situação de identificação, identificação
do grupo familiar, residência, situação
socioeconômica e documentos
complementares.. A sua inscrição só
será analisada se você apresentá-los.

ATENÇÃO!

Encaminhar em formato PDF



Documento de Identificação do 
estudante

Apresentar 
os dois 

documentos



Documento de identificação do grupo 
familiar

Cópia do RG ou Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) ou Carteiras
Funcionais .
No caso das pessoas menores de 18 
anos
serão aceitas certidões de 
nascimento.

Tutela/ Guarda de
criança ou

adolescente que
more na mesma

casa do/a
Estudante: apresentar decisão judicial ou termo 

de responsabilidade emitido pelo Conselho 
Tutelar

Só para os 
menores de 
18 anos que 
não tiverem 
carteira de 
identidade



Documentos: situação socioeconômica do estudante 
maior de 18 anos e de cada membro do grupo familiar 

maior de 18 anos

CÓPIA DA 
CARTEIRA DE
TRABALHO...
Veja as páginas 
solicitadas...

ATENÇÃO!
1- Não esqueçam a última folha em branco (a folha após a
página do último contrato)
2- Quem não tem assinatura na carteira basta 
apresentar
cópia das duas primeiras páginas de título "contrato de
trabalho" em branco.

A CARTEIRA DE TRABALHO 
Todos os membros do grupo 
familiar maiores de 18 anos 
devem apresentar, mesmo nos
casos de funcionário público,
autônomo, desempregado,
Aposentado e que nunca tenha
trabalhado, etc



DECLARAÇÃO COMPLETA DO IMPOSTO DE RENDA 
OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO

A PESSOA É ISENTA? Declaração de 
isenção disponível em: 

www.gov.br/pt-
br/serviços/consultar-restituição-de-

imposto-de-renda



CNIS – CADASTRO NACIONAL DE 
INFORMAÇÕES SOCIAIS

Todos os membros do 
grupo familiar maiores 

de 18 anos deverão 
apresentar o CNIS, 

disponível em 
meu.inss.gov.br



MUITA ATENÇÃO!!

A cópia da carteira de trabalho,  a
declaração do imposto de renda ou

preenchimento do anexo dizendo que é
isento/a do imposto de renda e o CNIS (Extrato 

Previdenciário) são 03 (três)
documentos obrigatórios para todas as

pessoas da família que tenham mais de 18
anos. Não importa se são

desempregados/as, servidores públicos,
autônomos, estudantes, aposentados/as,

ETC. Todos/as devem apresentar esses 03 (três)
documentos e mais aqueles que diremos na

tabela a seguir!



OUTROS DOCUMENTOS
Além da carteira de trabalho e da declaração do imposto de renda, todas as

pessoas da família com mais de 18 deverão apresentar documentação conforme o
caso de cada um/a. Verifique abaixo:

TRABALHADOR (A) FORMAL:  cópia dos três últimos contracheques

SEM RENDIMENTOS: (desempregados, do lar, pessoas que nunca trabalharam) – Declaração de ausência de renda

TRABALHADOR (A) INFORMAL OU AUTONÔMO: Declaração de atividade – Anexo 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI): 1- DASN – SIMEI ou, na ausência desta, declaração de próprio punho e Relatório mensal de 
receitas brutas

APOSENTADO (A), PENSIONISTA E OUTROS (AS) BENEFICIÁRIOS (AS) DO INSS (BPC, AUXÍLIO DOENÇA, AUXÍLIO 
RECLUSÃO, SALÁRIO MATERNIDADE, ETC): Extrato atual de pagamento do benefício emitido pelo INSS  ou extrato bancário

ESTAGIÁRIO: Cópia do contrato do estágio, indicando a vigência do estágio e a remuneração

BOLSISTA (PÓS-GRADUAÇÃO): Informe de Rendimentos da bolsa

BENEFICIÁRIO (A) DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA (BOLSA FAMÍLIA) : Extrato atual de pagamento do benefício

PENSÃO ALIMENTÍCIA OU AUXÍLIO FINANCEIRO/MATERIAL DE TERCEIROS: Declaração de recebimento de pensão (Anexo ) ou 
decisão judicial junto ao extrato bancário



DOCUMENTOS - IMAGENS 

Apresente a cópia dos três últimos contracheques



DOCUMENTOS

A PESSOA ESTÁ DESEMPREGADA,
MAS RECEBENDO O SEGURO

DESEMPREGO?
Apresente a guia do seguro

desemprego. Ela pode ser obtida em
https://sd.mte.gov.br/sdweb/consulta.jsf

Você também pode obter este
documento na Caixa Econômica ou
no aplicativo Caixa Trabalhador.

E caso ainda esteja dando entrada,
apresente comprovante deste fato e
explique isto no item "informações

importantes"
A PESSOA É PROPRIETÁRIA OU

EMPRESÁRIA EM ALGUM NEGÓCIO?
Apresentar DEFIS e/ou DECORE e
declaração com o carimbo ou CNPJ

da empresa, constando tipo de
atividade ou rendimentos mensais.

OU
DEFIS

A PESSOA É PROPRIETÁRIA 
OU

EMPRESÁRIA EM ALGUM 
NEGÓCIO?

Apresentar DEFIS e/ou 
DECORE e

declaração com o carimbo ou 
CNPJ

da empresa, constando tipo de
atividade ou rendimentos 

mensais.
OU

DEFIS inativa



DOCUMENTOS – IMAGENS – MEI 
(Microempreendedor Individual)

É preciso apresentar a "Declaração Anual do Simples Nacional" e o Relatório Mensal de Receitas
Brutas.

Você pode obter esta documentação em
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/declaracao-anual-mei-dasn
Caso não tenha como obter, é preciso fazer uma declaração de próprio punho com nome, CPF,

explicação dos motivos e assinatura



DOCUMENTOS – ANEXO - A PESSOA TEM UM TRABALHO 
INFORMAL OU AUTÔNOMO?

Esta pessoa deve preencher e
assinar o anexo e não
esquecer de fazer uma média
do que ela recebeu nos últimos
três meses e escrever neste
anexo e colocar o mesmo valor
no formulário!

Não esquecer de 
escrever o

valor que a pessoa 
recebe

com o trabalho informal 
ou

autônomo! E a própria
pessoa quem deve 

assinar
o anexo.



DOCUMENTOS - A PESSOA É ESTAGIÁRIA?

BASTA APRESENTAR A CÓPIA DO CONTRATO DE ESTÁGIO, INDICANDO A 
VIGÊNCIA DO ESTÁGIO E O VALOR RECEBIDO



DOCUMENTOS - A PESSOA É BOLSISTA DE PÓS GRADUAÇÃO
(MESTRADO, DOUTORADO, ETC?)

Apresentar informe de 
rendimentos da

bolsa



A PESSOA É APOSENTADA, PENSIONISTA OU RECEBE QUALQUER OUTRO BENEFÍCIO VINCULADO AO INSS?
EXEMPLO: APOSENTADORIA, PENSÃO POR MORTE, SALÁRIO MATERNIDADE, AUXÍLIO DOENÇA, AUXÍLIO

RECLUSÃO, ETC?

Apresentar extrato atual do pagamento emitido pelo INSS ou
extrato bancário atual



DOCUMENTOS – QUEM GANHA RENDA 
ALUGANDO IMÓVEL



DOCUMENTOS – COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA

PARA TODOS/AS: Comprovante de Residência
recente no nome de algum dos adultos da casa (ex:
conta de luz, água, gás, celular, telefone, faturas.)

Caso não possua um desses comprovantes,
apresentar declaração da associação de

Moradores.



PARA PAIS SEPARADOS 

No caso de pais separados é necessário 
apresentar comprovante de residência EM 

NOME DE CADA UM DELES. 



DOCUMENTOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO E 
CARNÊ DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL

IMÓVEL 
CEDIDO, 
PREENCHER 

FORMULÁRIO 
DISPONIVEL NO LINK 
DE INSCRIÇÃO. NÃO 

ESQUECER DE 
IMPRIMIR O 

FORMULÁRIO”



DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

LAUDO MÉDICO
No que se trata de doenças graves, serão consideradas :
tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose 
múltipla,
hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 
avançado
da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 
deficiência
imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, 
com
base em conclusão da medicina especializada.



CONTEMPLADOS COM O PAE

SAIU O RESULTADO 
E FOI 

CONTEMPLADO, O 
QUE FAZER?



ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO

O aluno contemplado com o PAE deverá 
assinar o Termo de Compromisso, 

digitalizar o documento em formato PDF 
e, encaminhá-lo pelo google forms junto 

com os dados bancários no período 
estabelecido em Edital.


