
DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 
CARÊNCIA SOCIOECONÔMICA PARA SELEÇÃO DO PPRH-3 

 
O candidato deverá apresentar, para comprovação da condição de carência 

socioeconômica e de renda de todas as pessoas que integram o seu grupo familiar, bem como a 
situação de moradia, entre outras etc. 
       
Obs. Quem pode compor o grupo familiar: ascendentes e descendentes diretos, irmãos e 
cônjuge do responsável financeiro.  

 
 

1. PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA do candidato deverá ser encaminhada a seguinte 
documentação:  

 
a) Para os trabalhadores do mercado formal celetistas: fotocópia da Carteira de      

Trabalho e Previdência Social atualizada (páginas referentes identificação, qualificação 
civil, alteração salarial, último contrato de trabalho e anotações gerais) e dos contracheques 
dos três últimos meses, extrato bancário dos últimos três meses;  
 

b) Para servidores públicos civis e militares: contracheques dos três últimos meses; 
extrato bancário dos últimos três meses;  
 

c) Para os trabalhadores do mercado informal e autônomos (incluindo-se os 
profissionais liberais): fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada 
(páginas referentes a identificação, qualificação civil, alteração salarial, último contrato de 
trabalho, com a página seguinte em branco, e anotações gerais),declaração de próprio 
punho, individualizada, informando a atividade desempenhada e o valor bruto mensal 
auferido, datada e assinada pelo trabalhador e por duas testemunhas maiores de 18 anos 
não pertencentes à família, com fotocópia da carteira de identidade e do CPF (cartão do 
CPF, comprovante de inscrição no CPF ou documento oficial no qual conste o número do 
CPF) das testemunhas; para os trabalhadores autônomos, além desses documentos, 
anexar também fotocópia da Guia de Contribuição para o INSS (GPS) atualizada; extrato 
bancário dos últimos três meses;  

 

d) Para os proprietários ou pessoas com participação em cotas de empresas ou 
microempresas: fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada 
(páginas referentes a identificação, qualificação civil, alteração salarial, último contrato de 
trabalho, com a página seguinte em branco, e anotações gerais), declaração contábil de 
retirada de pró-labore dos três últimos meses e fotocópia de todas as páginas da 
Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ), referente ao ano base 2015, 
entregue em 2016 à Receita Federal, e do respectivo recibo de entrega; se for o caso, 
fotocópia de todas as páginas da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 
(DIRPF), referente ao ano base 2015, entregue em 2016 à Receita Federal, e do respectivo 
recibo de entrega; extrato bancário dos últimos três meses; 

 

e) Para os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio doença ou de outros  
benefícios do INSS: fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada 
(páginas referentes a identificação, qualificação civil, alteração salarial, último contrato de 
trabalho com a página seguinte em branco, e anotações gerais), do cartão referente ao 
benefício recebido e do comprovante de rendimentos fornecido por esse órgão; no lugar do 
comprovante de rendimentos, também poderá ser apresentado o detalhamento de crédito 
atualizado obtido no endereço www.previdenciasocial.gov.br ou, ainda, extrato bancário 
atualizado e identificado. Não será considerado como comprovante de renda o extrato 
bancário constando apenas a informação do valor de saque do benefício; 

http://www.previdenciasocial.gov.br/


 

f) Para os aposentados e pensionistas da administração pública (municipal, estadual 
ou federal): fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada (páginas 
referentes a identificação, qualificação civil, alteração salarial, último contrato de trabalho 
com a página seguinte em branco, e anotações gerais) e dos contracheques dos três 
últimos meses;  

 

g) Para os desempregados: fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
atualizada (páginas referentes a identificação, qualificação civil, alteração salarial, último 
contrato de trabalho, com a página seguinte em branco, e anotações gerais); em situação 
de desemprego recente, apresentar também a fotocópia da rescisão de contrato ou da 
comunicação de dispensa e, se for o caso, fotocópia do comprovante de recebimento de 
seguro-desemprego;  

 

h) Para aqueles que nunca trabalharam (incluindo-se donas de casa e estudantes maiores 
de 18 anos): fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas referentes a 
identificação, qualificação civil, contrato de trabalho, mesmo em branco, e anotações 
gerais); para as donas de Casa, declaração que exerce atividades do Lar.  

 

i) Para o caso de a família possuir bens que estejam alugados a terceiros: fotocópia dos 
recibos de aluguel dos três últimos meses ou de outro documento que comprove esta 
situação;  

 

j) para os casos de recebimento de pensão alimentícia: fotocópia de contracheque ou de  
outro documento que comprove o valor da pensão alimentícia dos três últimos meses; na 
falta destes, declaração de próprio punho contendo o valor bruto mensal recebido, datada e 
assinada pelo provedor da pensão e por duas testemunhas maiores de 18 anos e não 
pertencentes à família, com fotocópia da carteira de identidade e do CPF (cartão do CPF, 
comprovante de Inscrição no CPF ou documento oficial no qual conste o número do CPF) 
das testemunhas. 

 

2. PARA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MORADIA do candidato, deverá ser 

encaminhada a seguinte documentação:  

a) Imóvel próprio: fotocópia da escritura ou promessa de compra e venda do imóvel;   caso 

o documento não esteja em nome de algum membro do grupo familiar, encaminhar, 

também, declaração de próprio punho explicando os motivos deste fato, datada e 

assinada pelo declarante e por duas testemunhas maiores de 18 anos e não 

pertencentes à família, com fotocópia da carteira de identidade e do CPF (cartão do CPF, 

comprovante de inscrição no CPF ou documento oficial no qual conste o número do CPF) 

das testemunhas; 

b) Imóvel próprio em financiamento: fotocópia do comprovante do financiamento 

atualizado; caso o documento não esteja em nome de algum membro do grupo familiar, 

encaminhar, também, declaração de próprio punho explicando os motivos deste fato, 

datada e assinada pelo declarante e por duas testemunhas maiores de 18 anos e não 

pertencentes à família, com fotocópia da carteira de identidade e do CPF (cartão do CPF, 

comprovante de inscrição no CPF ou documento oficial no qual conste o número do CPF) 

das testemunhas;  



c) Imóvel alugado: fotocópia do recibo do aluguel dos três últimos meses; caso o 

documento não esteja em nome de algum membro do grupo familiar, encaminhar, 

também, declaração de próprio punho explicando os motivos deste fato, datada e 

assinada pelo declarante e por duas testemunhas maiores de 18 anos e não 

pertencentes à família, com fotocópia da carteira de identidade e do CPF (cartão do CPF, 

comprovante de inscrição no CPF ou documento oficial no qual conste o número do CPF) 

das testemunhas;  

d) Imóvel cedido: declaração de próprio punho, explicando tal situação, datada e assinada 

pelo cedente e por duas testemunhas maiores de18 anos e não pertencentes à família, 

com fotocópia da carteira de identidade e do CPF (cartão do CPF, comprovante de 

inscrição no CPF ou documento oficial no qual conste o número do CPF) das 

testemunhas;  

e) Imóvel de posse ou ocupação: declaração da Associação de Moradores; na falta desta, 

declaração de próprio punho, explicando tal situação, datada e assinada pelo declarante 

e por duas testemunhas maiores de 18 anos e não pertencentes à família, com fotocópia 

da carteira de Identidade e do CPF (cartão do CPF, comprovante de inscrição no CPF ou 

documento oficial no qual conste o número do CPF) das testemunhas;  

f) Residência em hotel, pensão, alojamento ou afins: fotocópia dos recibos de 

pagamento dos três últimos meses; na falta destes, declaração de próprio punho 

contendo o valor do aluguel, datada e assinada pelo proprietário do estabelecimento e 

por duas testemunhas maiores de 18 anos e não pertencentes à família, com fotocópia 

da carteira de identidade e do CPF (cartão do CPF, comprovante de inscrição no CPF ou 

documento oficial no qual conste o número do CPF) das testemunhas;  

g) Residência no local de trabalho: declaração de próprio punho, conforme modelo 

disponível no endereço empregador, explicando tal situação, e por duas testemunhas 

maiores de 18 anos e não pertencentes à família, com fotocópia da carteira de identidade 

e do CPF (cartão do CPF, comprovante de Inscrição no CPF ou documento oficial no 

qual conste o número do CPF) das testemunhas;  

h) outra situação de moradia: declaração de próprio punho explicando a situação, datada 

e assinada pelo declarante e por duas testemunhas maiores de 18 anos e não 

pertencentes à família, com fotocópia da carteira de identidade e do CPF (cartão do CPF, 

comprovante de inscrição no CPF ou documento oficial no qual conste o número do CPF) 

das testemunhas.  

3. Para comprovação de outras SITUAÇÕES DIVERSAS: 

a) O candidato que resida com outros familiares, mas que dependa economicamente de 

sua família de origem: deverá apresentar a documentação indicada nos itens 2, tanto de 

sua família de origem quanto das pessoas com quem reside.  

b) Para os casos de falecimento de um dos pais, de ambos ou do cônjuge: o candidato 

deverá encaminhar a fotocópia da respectiva certidão de óbito. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


