
 
                                           FACULDADE CENTRO MATO-GROSSENSE  

 
ROTEIRO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA BOLSA SOC IAL  
 

I – DOCUMENTOS DO CANDIDATO  
 
Documentos pessoais:   
01 FOTO 3X4 
01 Cópia do documento de identidade (RG); 
01 cópia do CPF; 
01 cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
01 cópia do título de eleitor; 
01 cópia dos três últimos comprovantes de renda ( holerites); 
01 cópia da carteira de trabalho; 
 
 
Documentos escolares:   
01 cópia do histórico escolar. 
01 cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou declaração de conclusão de curso. 

 
Comprovante de residência:  
01 cópia do comprovante de moradia (Conta de água, luz ou telefone; ou contrato de aluguel). 

 
Comprovante de patrimônio:   
01 Declaração posse de bens no nome do candidato (Assinatura com firma reconhecida), formulário 
disponível no site www.facem.com.br. 
 
FORMULÁRIO DE DESPESAS:  
 
RELAÇÃO DE CÓPIAS QUE DEVEM SER ANEXADAS AO FORMULÁRIO DE DESPESAS: 
Recibo de pagamento de aluguel.  
Cópia da última conta de água. Cópia da última conta de luz. Cópia da última conta de telefone.  
Comprovantes de tratamentos de saúde e/ou compra de medicamentos (se for o caso).  
Comprovante de gastos com educação (boletos).  
Boleto de parcelas de financiamento de veículo (se for o caso).  
Comprovante de despesa de combustível para transporte.  
Outros comprovantes de despesas existentes. 

 

II –  DOCUMENTOS  DOS  DEMAIS  MEMBROS  DO  GRUPO  FAMILIAR  DO  CANDIDATO  
 

Pais (ou padrasto e madrasta):   
Se forem casados, 01 cópia da certidão de casamento; Se forem divorciados, 01 cópia da certidão de 
divórcio; se Falecido, apresentar 01 cópia da certidão de óbito; 
 
01 Cópia do documento de identidade (RG); 
01 cópia do CPF; 
 
01 cópia dos três últimos comprovantes de renda – (holerite, recebimento de pensão, aposentadoria, se 
declarante, o1 cópia da ultima declaração de IR).  
01 cópia da carteira de trabalho.  
01 Declaração posse ou não posse de bens no nome do integrante do grupo familiar (Assinatura com 
firma reconhecida). 

 



 
Cônjuge ou Companheiro(a):   
Se forem casados, 01 cópia da certidão de casamento; Se forem divorciados, 01 cópia da certidão de 
divórcio; se Falecido, apresentar 01 cópia da certidão de óbito; 
 
01 Cópia do documento de identidade (RG); 
01 cópia do CPF;  
01 cópia dos três últimos comprovantes de renda – (holerite, recebimento de pensão, aposentadoria, se 
declarante, o1 cópia da ultima declaração de IR).  
01 cópia da carteira de trabalho.  
01 Declaração posse ou não posse de bens no nome do integrante do grupo familiar (Assinatura com 
firma reconhecida). 

 

Demais membros do grupo familiar (Irmão, filho, avó s, enteado, etc)   
01 Cópia do documento de identidade (RG);  
01 cópia do CPF; 

01 cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
01 cópia do comprovante de renda – (holerite, recebimento de pensão, aposentadoria, se declarante, 01 
cópia da última declaração de IR). 

01 cópia da carteira de trabalho 
01 Declaração posse ou não posse de bens no nome do integrante do grupo familiar (Assinatura com 
firma reconhecida) 
 


