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COM O PEDIDO DE BOLSAS ESCOLARES 

 

 
Apresentar os seguintes documentos, qualquer que seja a situação da família: 

 

 Formulário de pedido de bolsa devidamente preenchido e assinado  

 Livret de famille (cópia) 

 Carteirinha de inscrição no registro dos Franceses residentes fora da França (cópia) 

 Passaportes dos membros da família (cópia) 

 Ultimas contas de luz, gás, agua, telefone, tv a cabo e internet 

 Declaração do empregador informando se fornece ou não ajuda ao funcionário para as despesas escolares 

 Certificado de cancelamento ou atestado de não recebimento da “Caisse d’Allocations Familiales” 

(exceto assalariados vinculados ao regime de seguro social francês ou famílias que nunca residiram na 

França)  

 Documento(s) do(s) veículo(s) da família (cópia) 

 
 

 

Documentos a apresentar conforme a situação familiar, financeira e patrimonial: 

 

Situação familiar 

 
Em caso de divórcio ou separação:  

 Cópia do julgamento de divórcio ou separação  
 

Se a guarda da criança for entregue a outras pessoas que nãoos pais::  

 Cópia do julgamento de guarda ou tutela 
 

Em caso de falecimento de um dos pais: 

 Cópia da certidão de óbito e comprovantes das pensões de viuvez e para a criança 

 

Em caso de união estável: 

 Cópia da certidão  
 

Para as pessoas que declaram morar sós com os filhos:  

 Declaração de próprio punho  
 

 

 

Esta lista é apenas indicativa. O consulado poderá solicitar documentos adicionais, se 

necessários para a análise do pedido. Os documentos apresentados não serão devolvidos.  
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Situação financeira (dados do ano de referência) 
 

Renda:  
 

Assalariados:  

 12  comprovantes de salário do ano de referência   

OU 

 Atestado do empregador indicando o valor anual do salário, bruto e líquido 

 Declaração do imposto de renda completa (todas as páginas) e comprovante de envio 

 

Profissionais liberais e autônomos (comércio, serviços):  

 Declaração do imposto de renda completa, comprovantes de recolhimento de contribuição 

 Contrato social da empresa  

 Balanço contábil anual, assinado por um contador  

 Extrato bancário da empresa referentes aos 3 últimos meses 

 Comprovantes demonstrando o lucro recebido 

 
 

Aposentados e pensionistas:  

 Comprovante anual do valor da aposentadoria e/ou pensão  

 

Desempregados: 

 Comprovantes do seguro desemprego, indenizações e FGTS recebidos 

 Declaração do imposto de renda 

 
 

Estudantes:  

 Comprovantes de renda 

 

Pais bolsistas e/ou pesquisadores:  

 Comprovantes indicando o valor da bolsa recebida 

 

Famílias que recebem ajuda social:  

 Comprovantes dos valores recebidos na França, no Brasil ou em outro país  

 

Pessoas que recebem ajuda financeira de familiares e/ou amigos: 

 Comprovantes dos valores recebidos (extratos bancários, transferências…) 
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Pessoas que recebem pensão alimentícia:  

 Comprovantes da pensão recebida ou documentos demonstrando ação judicial para cobrança dos valores 

devidos  

 

Pessoas que recebem renda de aplicações financeiras ou que vivem de suas economias ou de empréstimos  

 Declaração do imposto de renda indicando a renda recebida, extrato bancário anual de aplicações e  

contas correntes  

 Comprovantes dos empréstimos contratados 

 

 

Pessoas que recebem renda imobiliária:  

 Declaração do imposto de renda indicando a aluguéis recebidos  

 

 

Pessoas que venderam um bem imobiliário ou receberam uma herança (bens móveis) durante o ano de 

referência:  

 Comprovante  do cartório indicando o valor liquido da venda e/ou os valores recebidos por herança.  

 

 

Ajudas materiais: 
 

Pessoas que residem em moradia oferecida pelo empregador:  

 Declaração do empregador contendo a descrição do imóvel, endereço e o valor do aluguel 

 

Pessoas que dispõem de um veículo disponibilizado pelo empregador:  

 Documento do veículo disponibilizado pelo empregador 

 

Pessoas que recebem outros tipos de ajuda material do empregador ou de conhecidos:  

 Declaração do empregador (ou conhecidos) especificando o(s) tipo(s) de ajuda(s) recebida(s), como  

passagens de avião, telefone da empresa, empregada, contas de luz, gás, telefone, internet, tv a cabo, etc., 

indicando o(s) valor(es) correspondente(s). 
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Despesas: 
 

Moradia: 

 
Locatários:  

 Contrato de locação  

 3 últimos comprovantes de pagamento de aluguel (e taxas) 
 

Para as pessoas que estão comprando o imóvel (é aceita somente a compra de residência principal no 

pais de residência):  

 Tabela de amortização mensal do financiamento imobiliário 

 

Pessoas hospedadas gratuitamente:  

 Declaração do morador principal 

 

Plano de saúde: 

 Comprovantes de pagamento do plano de saúde individual ou comprovante de pagamento/ participação 

do empregador ou empresa familiar de plano coletivo.  
 

Imposto de renda: 

 Declaração completa (todas as paginas) e comprovante de envio 

 

Pensão alimentícia devida: 

 Comprovantes dos pagamentos efetuados 

 

Gastos referentes aos cuidados de pessoa portadora de deficiência na família: 

 Comprovantes de despesas não cobertas pelos serviços públicos de proteção social 

 

Pessoa dependente: 

 Comprovantes de renda da pessoa dependente (renda, patrimônio) 

 Comprovantes das despesas realizadas com a manutenção da pessoa dependente 

 

Creche: 

 Comprovantes de pagamento de creche (excluídos gastos com empregada domestica ou babá) 

 

Crianças escolarizadas na França: 

 Certificado de escolaridade das crianças na França 
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Situação patrimonial 
 

 

 

Bens mobiliários: 

 Extrato bancário anual, detalhando o rendimento das aplicações  

 

Bens imobiliários: 

 Cópias das certidões de propriedade 

 Declaração de imposto de renda e copia dos carnês de IPTU 
 

 

 

 

 

Esta lista é apenas indicativa. O consulado poderá solicitar documentos adicionais, se 

necessários para a análise do pedido. Os documentos apresentados não serão devolvidos.  

 

 


