
Orientações para solicitação dos auxílios emergenciais: 
 

1) Apresentar a documentação digitalizada para o e-mail do Serviço Social do seu 

respectivo campus: 

 

Serviço Social da sede: servicosocial.proae@ufsj.edu.br 

Serviço Social do CAP: samor@ufsj.edu.br 

Serviço Social do CCO: assistenciaestudantil_cco@ufsj.edu.br 

Serviço Social do CSL: servicosocialcsl.proae@ufsj.edu.br 

 

Atenção: Os documentos devem ser organizados por pessoa da família, em formato PDF. 

Deve ser apresentado um PDF por pessoa da família. 

 
 

2) Encaminhar, junto com a documentação, o requerimento de Auxílios Emergenciais, 

assinado pela/pelo discente, ou pelo seu representante legal, se menor de 18 anos e a 

Declaração de vulnerabilidade.  

Para baixar o REQUERIMENTO DE AUXÍLIOS EMERGENCIAIS CLIQUE AQUI. 

Para baixar a DECLARAÇÃO DE VULNERABILIDADE CLIQUE AQUI. 

3) Comprovante de endereço da cidade de origem. 
 

4) Toda documentação deve estar com data referência, no mínimo, três meses 

anteriores à solicitação. Alguns dos documentos solicitados exigem prazo para serem 

fornecidos pelos órgãos competentes. Portanto, verifique a possibilidade de conseguir 

via internet e/ou e-mail, devida a suspensão dos atendimentos presenciais. 

5) A documentação exigida poderá ser substituída pelo Cadastro Único de Programas 

Sociais, com os respectivos NIS do grupo familiar. Neste caso apresentar: Cópia da 

folha resumo do Cadastro Único de Programas Sociais - CadÚnico/MDS. 

6) No cálculo referente à renda per capita serão computados os rendimentos de qualquer 

natureza percebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive 

aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis, exceto: 

a) os valores percebidos a título de: auxílios para alimentação e transporte; diárias e 

reembolsos de despesas; adiantamentos e antecipações; estornos e compensações 

referentes a períodos anteriores; indenizações decorrentes de contratos de seguros; ou 

indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial; 

b) os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas: Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil; Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e 

Humano; Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; 

Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; Auxílio Emergencial Financeiro 

e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por 

desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública ou situação de 

emergência; e demais programas de transferência condicionada de renda implementados 

mailto:servicosocial.proae@ufsj.edu.br
mailto:samor@ufsj.edu.br
mailto:assistenciaestudantil_cco@ufsj.edu.br
mailto:servicosocialcsl.proae@ufsj.edu.br
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/proae/COVID%20-%2019%20(Sobre%20a%20PROAE)/Requerimento%20auxilios%20emergenciais.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/proae/COVID%20-%2019%20(Sobre%20a%20PROAE)/DECLARACAO%20DE%20VULNERABILIDADE%20SOCIOECONOMICA.pdf


por Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

7) Entende-se por grupo familiar a estrutura composta por uma ou mais pessoas que 

residem no mesmo domicílio, ou que tenham suas despesas atendidas por aquela 

unidade familiar, mesmo em caso de moradia distinta, eventualmente ampliada por 

outras pessoas que contribuam para o rendimento. 

8) Modelos de declarações e termo de responsabilidade disponíveis em 

https://ufsj.edu.br/proae/declaracoes.php 

 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA QUEM NÃO POSSUI O CADASTRO 

ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO/NIS 

1. Documentos de identificação da/do discente e do grupo familiar: 
 

a) Documento de Identidade (RG) e CPF de todos os membros do grupo familiar 

maiores de 18 anos; 

b) Certidão de Nascimento de todas as pessoas do grupo familiar menores de 18 anos; 
 

c) Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável daqueles que possuem tal 

documento; 

d) Termo de guarda e responsabilidade, termo de adoção para candidatos e membros do 

grupo familiar que afirmarem ser dependentes de pessoas que não sejam seus pais 

biológicos; 

e) Certidão de óbito (em caso de pais/responsável legal ou cônjuge falecido); 
 

g) Formulário de composição familiar, devidamente preenchido e assinado pela/pelo 

discente ou representante legal, se menor de 18 anos. 

h) Declaração que reside em município distinto do campus onde estuda e que 

permanece na cidade impossibilitado de retornar para casa. 

1.1. Em caso de separação e/ou divórcio 
 

a) Certidão de casamento com averbação de divórcio ou instrumento de dissolução de 

União Estável (pais, candidata/o, demais membros que fazem parte do grupo familiar, 

conforme o caso); 

b) Cópia da decisão judicial que homologou a pensão alimentícia; 
 

c) Comprovantes de depósito da pensão alimentícia ou declaração informando se recebe 

(ou não) pensão alimentícia. 

https://ufsj.edu.br/proae/declaracoes.php


2. Comprovação da renda familiar - apresentar de todos os membros que residem 

com a família e/ou que contribuam financeiramente com o grupo familiar, 

incluindo a/o discente: 

 

 
2.1 Trabalhador assalariado / Servidor Público: 

 

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) – cópia das páginas de 

identificação do trabalhador, último contrato de trabalho assinado e página seguinte em 

branco. Caso não haja registros, comprovar com as duas primeiras páginas de contrato 

de trabalho em branco; 

b) Contracheque dos três últimos meses anteriores à data da solicitação do auxílio 

emergencial; 

c) Última Declaração de Imposto de Renda completa. Os isentos de declararem imposto 

de renda (maiores de 18 anos) deverão apresentar o documento constando a seguinte 

informação: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”. Tal 

documento pode ser emitido no link: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index. 

d) Extrato de todas as contas bancárias existentes (conta-corrente, conta poupança, 

conta-salário) dos três últimos meses; 

e) Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, extrato com as relações 

previdenciárias. Poderá ser emitido pelo site https://meu.inss.gov.br/central/index.html. 

ou informações pelo telefone 135. 

2.2. Aposentado, pensionista ou beneficiário (auxílio-doença, auxílio-acidente, 

salário maternidade): 

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de 

identificação do trabalhador, último contrato de trabalho assinado e página seguinte em 

branco. Caso não haja registros, comprovar com as duas primeiras páginas de contrato 

de trabalho em branco; 

b) Comprovante de pagamento do benefício da Previdência Social com seu respectivo 

valor bruto. Poderá ser emitido pelo site (histórico de crédito de benefício) 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ 

c) Caso seja servidor público, comprovante de pagamento de aposentadoria do Regime 

Estatutário; 

d) Última Declaração de Imposto de Renda completa. Os isentos de declararem imposto 

de renda (maiores de 18 anos) deverão apresentar o documento constando a seguinte 

informação: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”.Tal 

documento pode ser emitido no link: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index
https://meu.inss.gov.br/central/index.html


http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index. 

asp 

e) Declaração informando sua atual situação de trabalho (se ainda trabalha, ou se não 

exerce atividade remunerada). Dispensada a apresentação em caso de aposentadoria por 

invalidez; 

f) Extrato de todas as contas bancárias existentes dos três últimos meses; 
 

g) Caso seja pessoa contemplada com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para 

idoso ou pessoa com deficiência, apresentar cópia do extrato do BPC ou carta de 

concessão do benefício 

h) Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, extrato com as relações 

previdenciárias. Poderá ser emitido pelo site https://meu.inss.gov.br/central/index.html. 

ou informações pelo telefone 135. 

2.3 Contribuinte Individual: Profissional Autônomo ou Profissional Liberal / 

Micro Empreendedor Individual (MEI), dentre outros: 

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de 

identificação do trabalhador, último contrato de trabalho assinado e página seguinte em 

branco. Caso não haja registros, comprovar com as duas primeiras páginas de contrato 

de trabalho em branco; 

b) Guia de recolhimento do INSS dos três últimos meses; 
 

c) Última Declaração de Imposto de Renda completa. Os isentos de declararem imposto 

de renda (maiores de 18 anos) deverão apresentar o documento constando a seguinte 

informação: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”.Tal 

documento pode ser emitido no link: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index. 

asp; 

d) No caso de comerciantes e industriais, cópia completa da Declaração de Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica ou do Simples Nacional, mostrando a movimentação 

financeira mensal da empresa no último ano; caso seja MEI: Certificado de 

Microempreendedor Individual e Declaração Anual de Faturamento do Simples 

Nacional (DASN – SIMEI) para MEI; 

e) Em caso de taxista apresentar Declaração do Sindicato ou da Cooperativa de Taxistas 

emitida para fins de comprovação da renda mensal auferida nos três últimos meses. 

(Também será aceita declaração emitida pela Prefeitura Municipal caso não haja 

cooperativa ou sindicato da categoria no município); 

f) Declaração de atividade autônoma ou profissional liberal (para aqueles que não 

possuem CNPJ); 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index
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g) Extrato de todas as contas bancárias existentes (conta-corrente, conta poupança, 

conta-salário) dos três últimos meses; 

h) Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, extrato com as relações 

previdenciárias. Poderá ser emitido pelo site https://meu.inss.gov.br/central/index.html. 

ou informações pelo telefone 135. 

2.4. Desempregados: 
 

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) – cópia das páginas de 

identificação do trabalhador, último contrato de trabalho assinado e página seguinte em 

branco; 

b) Declaração de não exercício de atividade remunerada; 
 

c) Última Declaração de Imposto de Renda completa. Os isentos de declararem imposto 

de renda (maiores de 18 anos) deverão apresentar o documento constando a seguinte 

informação: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”. Tal 

documento pode ser emitido no link: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index. 

asp; 

d) Termo de rescisão contratual; 
 

e) Respectivas parcelas do seguro-desemprego, se for o caso; 
 

f) Extrato de todas as contas bancárias existentes (conta-corrente, conta poupança, 

conta-salário) dos três últimos meses; 

g) Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, extrato com as relações 

previdenciárias. Poderá ser emitido pelo site https://meu.inss.gov.br/central/index.html. 

ou informações pelo telefone 135. 

 

 
2.5. Trabalhador Informal: 

 

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) – cópia das páginas de 

identificação do trabalhador, último contrato de trabalho assinado e página seguinte em 

branco. Caso não haja registros, comprovar com as duas primeiras páginas de contrato 

de trabalho em branco; 

b) Declaração de trabalho informal constando: o tipo de atividade que exerce, há quanto 

tempo e a renda mensal auferida nos três últimos meses; 

c) Última Declaração de Imposto de Renda completa. Os isentos de declararem imposto 

de renda (maiores de 18 anos) deverão apresentar o documento constando a seguinte 

informação: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”. Tal 

documento pode ser emitido no link: 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index. 

asp; 

d) Extrato de todas as contas bancárias existentes (conta-corrente, conta poupança, 

conta-salário) dos três últimos meses; 

e) Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, extrato com as relações 

previdenciárias. Poderá ser emitido pelo site https://meu.inss.gov.br/central/index.html. 

ou informações pelo telefone 135. 

2.6. Proprietário Rural: 
 

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) – cópia das páginas de 

identificação do trabalhador, último contrato de trabalho assinado e página seguinte em 

branco. Caso não haja registros, comprovar com as duas primeiras páginas de contrato 

de trabalho em branco; 

b) Cópia completa da última declaração do Imposto Territorial Rural – ITR; 
 

c) Declaração emitida pela EMATER local, cooperativa ou associação rural constando a 

produção anual da terra, o tipo de cultura e o número de funcionários e Declaração de 

Aptidão ao PRONAF (DAP); 

d) Última Declaração de Imposto de Renda completa. Os isentos de declararem imposto 

de renda (maiores de 18 anos) deverão apresentar o documento constando a seguinte 

informação: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”. Tal 

documento pode ser emitido no link: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index. 

asp 

e) Declaração de atividade rural constando: o tipo de atividade e a renda mensal 

auferida; 

f) Extrato de todas as contas bancárias existentes (conta-corrente, conta poupança, 

conta-salário) dos três últimos meses; 

g) Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, extrato com as relações 

previdenciárias. Poderá ser emitido pelo site https://meu.inss.gov.br/central/index.html. 

ou informações pelo telefone 135. 

2.7. Não Trabalha / discente / Do Lar / Estagiário e/ou Bolsista 
 

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) – cópia das páginas de 

identificação do trabalhador, último contrato de trabalho assinado e página seguinte em 

branco. Caso não haja registros, comprovar com as duas primeiras páginas de contrato 

de trabalho em branco; 

b) Declaração de não exercício de atividade remunerada; 
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c) Contrato de estágio/bolsa acadêmica ou declaração da instituição de ensino, 

informando o valor mensal da remuneração (para todos os discentes que receberam 

remuneração de estágio ou de bolsa acadêmica) dos três últimos meses; 

d) Última Declaração de Imposto de Renda completa. Os isentos de declararem imposto 

de renda (maiores de 18 anos) deverão apresentar o documento constando a seguinte 

informação: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”. Tal 

documento pode ser emitido no link: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index. 

asp 

e) Extrato de todas as contas bancárias existentes (conta-corrente, conta poupança, 

conta-salário) dos três últimos meses; 

f) Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, extrato com as relações 

previdenciárias. Poderá ser emitido pelo site https://meu.inss.gov.br/central/index.html. 

ou informações pelo telefone 135. 

2.8. Comprovação de Renda Agregada: 
 

a) Declaração do doador; 
 

b) Recibo de depósitos regulares efetuados na conta-corrente do discente ou de 

membros do grupo familiar; 

c) Declaração ou contrato que comprove o recebimento de renda proveniente de aluguel 

ou arrendamento. 
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