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CLASSIFICADOS PARA A FASE DE ENTREVISTA / 2020 
 

NOME ANO DATA DA ENTREVISTA HORÁRIO 

ELIAS JOSÉ CORREA C. DOS SANTOS 9º 18/12/2019 08h 

KAYKE PEREIRA DE MACEDO 9º  18/12/2019 08h:30m. 

MARYAMA LUIZA DA SILVA LEAL 1ª  18/12/2019 09h 

OTÁVIO LORENZO TROTTA TRESSI 9º 18/12/2019 10h 

 

OBSERVAÇÃO: AS ENTREVISTAS FORAM ORGANIZADAS POR ORDEM 

ALFABÉTICA. FAVOR COMPARECER NOS DIAS E HORÁRIOS 

AGENDADOS, COM TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. 

 

DOCUMENTAÇÃO  

DOCUMENTOS PESSOAIS: 

a) Cópias das Cédulas de Identidade e CPF de todos os membros integrantes do grupo familiar, na impossibilidade, poderá 
apresentar Certidão de Nascimento.  
 

b) Cópia da certidão de casamento ou averbação da separação ou divórcio dos pais, no que couber, ou ainda a certidão de 
óbito, no caso de um deles não constar no grupo familiar do candidato. Na impossibilidade de apresentar a documentação 
solicitada, o interessado deverá fornecer declaração de próprio punho.  
 

c) Original e cópia da carteira de trabalho de todos os moradores da casa/residência maiores de 16 (dezesseis) anos (página 
com o número de série da carteira e foto, verso com a identificação, último registro e página seguinte);  
 

d) Guarda/Tutela/Adoção do declarante legalmente constituído (para pais adotivos).  
 

e) Original e cópia do comprovante de endereço atualizado em nome do candidato e/ou de seu responsável legal; 
 

f) 4 (duas) fotos 3x4 recentes do candidato; 
 

g) Atestados que comprovem necessidades especiais do candidato, bem como avaliação multiprofissional e interdisciplinar de 
profissional devidamente habilitado, caso aplicável;  

 
h) Atestados que comprovem necessidades especiais para realização de provas e testes. 
 
i) Atestado de saúde do candidato declarando sua aptidão para a prática de Educação Física;  

 
j) Comprovante de grupo sanguíneo e Fator RH (de acordo com a Lei Estadual nº 6.683 de 15/01/2014); 
 
k) Original e cópia do Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade da última Unidade Escolar em que o candidato cursou o 

Ensino Fundamental, constando a série para a qual o aluno está habilitado. 
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COMPROVANTES DE RENDA: PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE RENDA, SERÃO CONSIDERADOS OS SEGUINTES: 

a) Cópias dos comprovantes dos rendimentos brutos de todos os componentes do grupo familiar. Não serão aceitos holerites 
com recebimento de férias. 

b) São exemplos de comprovantes de rendimentos brutos: 

 Empregado (a) – No mínimo os 03 últimos contracheques de remuneração mensal. 

 Estagiário (a) – Contrato ou declaração da Empresa com o valor recebido. 

 Aposentados/Pensionistas/Beneficiário de Auxílio pelo INSS – Os 03 últimos recibos, extratos bancários, ou 
comprovantes de recebimentos do benefício disponível no site: 
https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml. 

 Desempregado (a): Cópia da Carteira de trabalho (páginas que contenham os seguintes dados: foto, dados pessoais e 
registro do último emprego e folha subsequente em branco), além de uma declaração informando que atualmente não 
recebe salários, proventos, pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios sociais, comissões, pró-labore, rendimentos 
do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio e quaisquer outros. Em caso de demissão 
recente, apresentar rescisão de contrato e guia de liberação do FGTS. 

 Seguro Desemprego: Comprovante de recebimento fornecido pela Caixa Econômica Federal e cópia da rescisão 
contratual. 

 Autônomo: Apresentar declaração de próprio punho informando a média salarial dos últimos 03 meses e especificando a 
sua atividade e os 3 últimos extratos bancários. 

 Proprietários de Empresa – Imposto de Renda de Pessoa Física. 

 Microempreendedor Individual: Apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, a última 
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) e o último comprovante de Nota Fiscal Eletrônica emitida à 
Secretaria da Fazenda. 

 Trabalhador Informal/Eventual: Declaração de próprio punho ou através de modelo disponibilizado na secretaria da 
escola e os 3 últimos extratos bancários. 

 Profissional Liberal: Guia de recolhimento do INSS dos 3 últimos meses, compatíveis com a renda declarada e cópia da 
Declaração de Trabalho Informal e os 3 últimos extratos bancários. 

 Pensão Alimentícia: Declaração de próprio punho ou por meio de modelo disponibilizado na secretaria da escola e os 3 
últimos extratos bancários que comprovem recebimento do valor. 

 Declaração de Não Renda: Caso algum dos integrantes do grupo familiar, maior de 14 anos (no caso de jovem aprendiz) 
não exerça atividade remunerada, apresentar declaração de próprio punho ou por meio de modelo disponibilizado na 
secretaria da escola. 

 Beneficiário do Programa Bolsa Família: Cópia dos 3 últimos comprovantes de recebimento do benefício e cópia da 
inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, constando o Número de Identificação Social 
(NIS). O comprovante poderá ser retirado através do site: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/. 

 Benefício de Prestação Continuada (BPC): Cópia dos 03 últimos comprovantes de recebimento do benefício. 

 Ajuda de terceiros: Se recebe ajuda financeira, fornecer declaração de próprio punho ou por meio de modelo 
disponibilizado na secretaria da escola, identificados com o respectivo nome, CPF, endereço e valor mensal da ajuda 
financeira de terceiros (parentes ou não). 

 Se recebe aluguel: Cópia do contrato de locação e cópia dos 3 últimos recibos de aluguel e/ou declaração de recebimento 
de aluguel de próprio punho ou por meio de modelo disponibilizado na secretaria da escola. 

 IRPF - Originais e cópias da Declaração de Imposto de Renda (IRPF) do último ano, completa ou simplificada, de todos 
moradores da casa/residência que forem maiores de 18 anos (www.receita.fazenda.gov.br). No caso da não 
obrigatoriedade de entrega da declaração do imposto de renda, fazer declaração de próprio punho, datada e assinada, 
atestando tal fato. 

 
COMPROVANTES DE DESPESAS: 

a) Habitação: Aluguel, condomínio, financiamento imobiliário, luz, água, telefone, telefone celular, gás, mensalidade TV, 
internet, diarista/mensalista e outros. 

b) Alimentação: Supermercado, feira e padaria. 

c) Educação: Colégio, faculdade e cursos. 

d) Transporte: Financiamento de veículo, seguro do veículo, transporte escolar, ônibus, combustível e estacionamento. 


