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CONSULAT GENERAL DE FRANCE  

A RIO DE JANEIRO 

 

LISTA DE DOCUMENTOS A APRESENTAR 

COM O SEU PEDIDO DE BOLSA ESCOLAR PARA 2021 

 

Documentos a apresentar, qualquer que seja a sua situação 

 

o Formulário de pedido de bolsa devidamente preenchido e assinado 

o Cópia da carteira de inscrição consular do responsável 

o Cópia do ‘Livret de famille’ 

o Copias dos passaportes dos membros da família 

o Carta resumindo a situação familiar, profissional e financeira. 

Moradia 

o Comprovante de aluguel ou pagamento de financiamento imobiliário 

o Comprovante de encargos (condomínio e IPTU) 

 

Documentos a apresentar conforme a sua situação  

Situação familiar 

Para as famílias que residiram na França: 

o Atestado de rescisão e/ou não recebimento de auxilio da CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 

 Em caso de divórcio ou separação: 

o Cópia do julgamento de divorcio ou de separação 

 Caso a guarda da criança seja concedida a outra pessoa, que não sejam os pais: 

o Cópia do julgamento concedendo a guarda ou a tutela. 

 Em caso de falecimento de um dos pais: 

o Copia do atestado de óbito e comprovantes da pensão de viuvez e/ou de órfão 

 Para as pessoas que declaram viver sós com seus filhos: 

o Declaração de próprio punho de que vive só com os filhos 

 Criança deficiente dependente da família: 

o Copia do documento da “MDPH” da França, indicando o grau de deficiência OU 

o Documento emitido pelas autoridades locais indicando o grau de deficiência da criança, a ser validado pela 

comissão local de bolsas escolares.  

 

RENDIMENTOS 

Situação financeira (no ano de referência): 

 Para os assalariados: 

o 12 contra cheques do ano de referência OU 

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

o Declaração do empregador informado se o funcionário recebe auxilio para os gastos escolares  

o Declaração do imposto de renda completa (todas as paginas) e comprovante de entrega 

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

o Contrato social da empresa 

o Balancete anual assinado pelo contador, com suas referências 

o Comprovante de pró-labore 

o Extratos bancários profissionais e pessoais dos últimos 3 meses 

o Declaração do imposto de renda da empresa (todas as paginas) e comprovante de entrega  

 Para os aposentados e pensionistas: 

o Extrato anual da(s) aposentadoria(s) e pensão (pensões) recebida(s) 

 Para os desempregados: 

o Comprovantes da indenização, do FGTS e do seguro desemprego recebidos 

o Declaração do imposto de renda completa (todas as paginas) e comprovante de entrega 

 Para os estudantes: 

o Comprovantes de renda 

 Para os pais que tem uma bolsa de estudos ou de pesquisa: 

o Comprovante do valor da bolsa recebida 
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 Para as famílias que recebem ajudas sociais: 

o Comprovantes das ajudas sociais recebidas 

 Para as pessoas que recebem ajuda financeira de familiares ou amigos: 

o Comprovantes da ajuda recebida (extratos bancários, declaração de transferência de valores…) 

 Para as pessoas que recebem uma pensão alimentícia: 

o Comprovante da pensão alimentícia recebida OU 

o Documentos comprovando uma ação judicial para obter o seu pagamento 

 

 Para as pessoas que vivem de rendas mobiliarias (aplicações financeiras...) ou com suas economias ou de 

empréstimos ao consumidor 

o Declaração do imposto de renda completa (todas as paginas) e comprovante de entrega  

o Extrato bancário anual das aplicações e declaração de rendimentos financeiros  

o Comprovantes dos empréstimos  

 Para os beneficiários de renda imobiliária: 

o Declaração do imposto de renda completa (todas as paginas) e comprovante de entrega 

o Comprovantes dos alugueis recebidos  

 Para as pessoas que venderam um bem imobiliário ou receberam uma herança (valores financeiros) durante o ano 

de referência: 

o Registro de venda do imóvel, indicando o valor líquido recebido OU 

o Documentos oficiais comprovando o valor da herança recebida. 

o Extratos bancários demonstrando os valores recebidos 

 

Benefícios materiais: 

 Para as pessoas que ocupam uma residência oferecida pelo empregador: 

o Declaração do empregador descrevendo a composição da residência, seu endereço e valor estimado do 

aluguel. 

 Para as pessoas que dispõem de um carro da empresa: 

o Cópia do documento do automóvel cedido pelo empregador e contrato de uso 

 Para as pessoas que recebem outros tipos de benefícios, do empregador, de familiares ou amigos: 

o Declaração mencionando a natureza e o valor estimado dos benefícios concedidos (plano de saúde, transporte, 

viagens, contas de luz, gás, telefone, serviços domésticos, alimentação, cursos, médicos...)  

 

DESPESAS 

Contribuição social obrigatória: 

o Comprovantes de contribuição ao INSS (salariado ou autônomo) 

o Comprovantes de pagamento do plano de saúde, se não for pago pelo empregador. 

Imposto de renda: 

o Declaração do imposto de renda completa (todas as paginas) e comprovante de entrega 

Pensão alimentícia devida: 

o Comprovantes dos pagamentos 

 

PATRIMONIO 

Contas em banco(s) 

o Extrato (s) bancário(s) (de menos de 3 meses) de cada conta corrente, poupança e de aplicações financeiras, 

no Brasil, na França e/ou em outros países.  

Patrimônio mobiliário (aplicações financeiras, ações, obrigações...) 

o Extrato detalhado dos valores aplicados 

Bens imobiliários  

o Copia dos registros de propriedade 

o Cópia do IPTU (folha indicando o nome do proprietário, endereço do imóvel, metros quadrados e valor venal) 

o Declaração do imposto de renda completa (todas as paginas) e comprovante de entrega. 

Veículos 

o Copia do documento do(s) veículos da família 

o Comprovantes de financiamento. 

 

 

A administração se reserva o direito de solicitar os documentos complementares que possam ser necessários 

para a análise do seu pedido. Nenhum documento apresentado será devolvido (favor entregar cópias). 


