
 
 

 
PROCESSO SELETIVO: “ESCOLA LIVRE DE MÚSICA” 

PARA A MATRÍCULA DO ALUNO  
 

ABAIXO ESTÃO RELACIONADOS DOCUMENTOS ACEITOS PARA 
COMPROVAÇÃO DE RENDA EM DIFERENTES SITUAÇÕES.  
  
 Para assalariado: contracheque ou declaração do empregador, 
constando cargo e salário mensal atualizado.  
 Para autônomo e outro trabalhador inserido no mercado informal: 
Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) ou Declaração onde conste o 
rendimento mensal, descrição da atividade exercida e a relação de 
bens, com cópia do RG do declarante.  
 Para prestador de serviço: comprovante de remuneração 
atualizado, onde conste a atividade exercida.  
 Para aposentado: contracheque, Extrato Trimestral de Benefício do 
INSS ou recibo bancário atualizado e respectivo cartão magnético.  
 Para pensionista: comprovante atualizado de pagamento de 
pensão por morte e/ou pensão alimentícia. Caso a pensão alimentícia  
seja informal, apresentar declaração do responsável onde conste o 
valor recebido, com cópia do RG do declarante.  
 Para pessoas com necessidades especiais (PNE): comprovante do 
benefício recebido.  
 Para beneficiário dos Programas Sociais de Transferência de Renda 
(Bolsa Escola, Renda Minha, Bolsa Família, etc.): comprovante de 
recebimento do benefício constando o valor.  
 Para taxista: Declaração do Sindicato comprovando a renda 
mensal atualizada.  
 Para proprietário de microempresa e MEI: Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica com o Recibo de Entrega.  
 Para proprietário de sítio(s) e/ou fazenda(s): Declaração do 
Imposto Territorial Rural – ITR.  
 Para proprietário de imóvel(eis) de aluguel: cópia do(s) contrato(s) 
de locação ou do(s) recibo(s).  
 Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física com o recibo de 
Entrega do aluno, dos pais ou cônjuge e demais mantenedores da 
família.  
 Carteira de Trabalho do aluno e dos membros maiores de 18 anos 
que residem com a família. Aqueles que estão desempregados devem 
apresentar cópia das páginas de identificação, do último contrato de 
trabalho e página seguinte. Aqueles que não têm registro em carteira 
devem apresentar cópia das páginas de identificação e das duas 
primeiras páginas de contrato de trabalho (sem registro). Aqueles 
que foram recém-contratados devem apresentar cópia das páginas de 
identificação e do último contrato de  
trabalho.  
 Comprovante de pagamento do seguro desemprego do aluno e 
demais membros do grupo familiar.  


