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LISTA DOS DOCUMENTOS A APRESENTAR  
(apresentar os originais e deixar as copias) 

OS PEDIDOS INCOMPLETOS SERÃO RECUSADOS 

 

 o formulário de pedido de bolsa devidamente preenchido (todos os campos) e assinado (todas as 

paginas). 

 copia da carteira de inscrição consular valida 

 declaração do empregador atestando sua ajuda ou não à escolarização das crianças 

 3 ultimas contas de luz, gás, água, telefone fixo e celular 

 certificado de desligamento da "Caisse des allocations familiales" para as famílias que chegam da 

França. 

 

1. Situação familiar 

Em caso de divorcio ou separação: o pedido de bolsa deve ser feito pelo responsável com o qual a 

criança mora a maior parte do tempo 

 julgamento determinando a guarda e a pensão a ser paga OU outro documento jurídico que comprove a 

separação. 

Caso a guarda da criança seja dada à terceiros: 

 julgamento de tutela 

Para as pessoas que declaram arcar sozinhas com todas as despesas da família : 

 declaração de que não vivem em concubinato. 

Caso o cônjuge não tenha renda: 

 declaração de isento e definição de sua atividade 

Filhos estudando na França 

 comprovante da escolarização da(s) criança(s) e copia da carteira de estudante se o aluno for bolsista no 

ensino superior francês 

 

2. Moradia atual 

 Para os locatários: 

 contrato de aluguel OU 

 os 3 últimos comprovantes de pagamento de aluguel, condomínio e IPTU 

 Para os proprietários (em qualquer pais, residência principal e secundaria): 

 escrituras, documentos fiscais, IPTU (folha onde figuram a metragem e o valor venal) 

 Para as famílias que ocupam moradias funcionais: 

 atestado do empregador mencionado a composição da moradia e o endereço. 

 Para as pessoas que não tem despesas de moradia: 

 uma declaração da pessoa que cede a moradia. 

 

 

3. Situação financeira anual 

 Qualquer que seja a sua situação financeira ou profissional 

 declaração do imposto de renda do ano anterior (todas as paginas e recibo de entrega), indicando todas as 

rendas, os bens e os valores dos bens. 

 Para os pais que recebem um bolsa de estudos ou de pesquisa: 

 comprovante da bolsa. 
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 Para os assalariados: 

 declaração do empregador indicando o valor do salário bruto e liquido anual referente ao ano anterior ao 

pedido de bolsa. 

 Para as profissões liberais e trabalhadores independentes (comerciantes, artesãos): 

 declaração de imposto sobre os lucros (profissões comerciais ou liberais). 

 contrato social da empresa. 

 balancete anual assinado por um contador registrado. 

 renda da exploração agrícola, industrial ou comercial. 

 atestado do contador indicando renda de pro-labore no ano anterior. 

 extratos bancários dos 3 últimos meses. 

 Para as pessoas que possuem aplicações financeiras em qualquer pais ou que  vivem de suas economias 

 um extrato recente de suas aplicações, contas correntes e poupanças. 

 Para os aposentados: 

 comprovantes recentes das aposentadorias recebidas em qualquer país. 

 Para os beneficiários de seguro-desemprego: 

 os primeiros e últimos comprovantes de pagamento 

 Veículos pessoais : 

 Documentos do ou dos veículos 

 

5. Capital imobiliário 

 Para os beneficiários de renda imobiliária (propriedades alugadas): 

 escritura e IPTU 

  contratos de aluguel e os 3 últimos recibos 

 registro do imóvel (inclusive se o imóvel tiver sido vendido no ano anterior) 

 

6. Benefícios diretos 

 Para os beneficiários de ajuda financeira da família ou de amigos: 

 declaração atestando a ajuda. 

 comprovantes das transferencias de fundos e extratos bancários dos 3 últimos meses. 

 

DESPESAS DEDUTIVEIS A COMPROVAR 

 - aluguel (condomínio e IPTU)  contrato e comprovantes de pagamento. 

- guarda dos filhos  decisão judicial. 

- impostos  declaração IRRF ou do país onde residiam no ano anterior 

- deficiente dependente  comprovantes de despesas 

- pensão alimentar a pagar  decisão judicial 

- encargos sociais obrigatórios comprovante de salário com dedução do INSS ou similar estrangeiro. 

- plano de saúde e previdência  comprovantes de pagamento (valor anual) 

  

Esta lista não é exaustiva. A Administração se reserva o direito de solicitar os documentos 

complementares que se fizerem necessários para a analise do pedido. Nenhum documento entregue 

poderá ser devolvido. As copias devem ser legíveis. 


