
 
 

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA  

 

1. Cópia da Certidão de Nascimento do aluno 

2. Cópia do RG e CPF do aluno 

3. Cópia (frente e verso) do RG e CPF dos responsáveis pelo aluno (pai / mãe). 

4. Cópia da certidão de Nascimento ou RG  de todos os moradores da mesma residência. 

5.  Cópia da certidão de casamento dos pais. No caso de pais divorciados/ separados,  anexar 

cópia da averbação do divórcio e termo de guarda do filho (a). 

6. Cópia da carteira de trabalho de todos os adultos e adolescentes a partir dos16 anos, que 

residam na mesma residência, sendo cópia das páginas da qualificação civil frente e verso 

(foto, nome), último registro e da seguinte (em branco); 

7. Cópia e originais dos Holerites (do último mês) de todos que trabalham registrados na 

casa. 

Obs. Os que trabalham sem registro em carteira profissional, devem trazer comprovante 

de renda e ou declaração de renda recente e com firma reconhecida em cartório, 

especificando: 

Tipo de atividade que exerce Local, Salário e Horário. Declarar também se faz declaração 

de imposto de renda ou se é isento. 

8. No caso de rescisão de contrato de trabalho, com tempo inferior ou igual a 6 meses, e não 

tenha registro de novo emprego na carteira profissional, anexar termo de rescisão de 

contrato de trabalho e comprovante de seguro desemprego. Anexar também declaração, 

com firma reconhecida em cartório, que não está desempenhando atividade profissional 

remunerada. 

9. Comprovante de residência; 

10.  Cópia do comprovante de pagamento de aluguel original (recente), caso pague aluguel. 

11. Cópia Comprovante de pagamento de Financiamento de Casa, caso pague financiamento. 

12. Comprovante  e declaração de recebimento de pensão alimentícia, especificando o valor, 

ou declaração de não recebimento da mesma, com firma reconhecida em cartório. 



13. Termo de guarda judicial, no caso de crianças e/ou adolescentes que não morem com os 

pais. 

14. No caso de pai/ mãe falecidos, trazer cópia do atestado de óbito, comprovante do 

benefício do INSS e carta relatando o recebimento do benefício do INSS, com a 

discriminação do valor recebido. 

 

 

 

Não será feita a entrevista na falta de quaisquer documentos descritos acima e fora 

da data pré-estabelecida, trazer os documentos na ordem descrita, os xeros não 

poderão ser tirados na Escola Antonio Cintra Gordinho – EACG.  

 

 

 


