
 
 

Lista de Documentação do Grupo familiar, incluindo do educando 

 

Importante!! 

Informamos que, devido aos protocolos Estaduais, que estabelecem medidas de proteção para 

o enfrentamento da Covid-19, a entrega de documentação, para participar do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculo no ano de 2022, será via e-mail: 

edital.santoisabel@acf.org.br. O Colégio Franciscano Santa Isabel tem o objetivo de inibir a 

aglomeração de pessoas e colaborar com o controle da proliferação do novo coronavírus. 

 

A seguir, orientações sobre o processo para participar do CFA/2022: 

 

a) A Ficha socioeconômica, bem como os documentos comprobatórios devem ser enviados para 

o e-mail: edital.santoisabel@acf.org.br. Este e-mail é de uso exclusivo para o envio de 

documentação, não responderemos e-mails que não tiverem este propósito; 

b) As cópias dos documentos devem ser feitas em papel sulfite A4 branco, conforme a ordem 

descrita em edital. 

c) Após o envio da documentação por e-mail, os responsáveis deverão guardar os documentos 

e ficha socioeconômico original, para ser entregues na secretária do Colégio, no dia da 1ª 

Reunião de Pais, agendada a entrega para o dia 10/01/2022 pessoalmente; 

d) Recomendamos baixar o aplicativo Adobe Scan no celular (disponível no Play Store e App 

Store). Este aplicativo tem a função de converter documentos em PDF, garantindo uma 

digitalização mais nítida, facilitando assim a análise dos documentos. Basta apontar o celular no 

documento que ele captura a imagem, dando a opção de encaminhar por e-mail. 

Disponibilizamos um vídeo tutorial sobre o uso do app no site do colégio. 

e) A inveracidade das informações prestadas, quando constatada, ocasionará no cancelamento 

imediato da bolsa; 

f) Entregar os documentos e receber o protocolo não significa que o serviço está garantido.  

 

RELAÇÃO DETALHADA DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS  

 

Obs: Entende-se por grupo familiar, além do próprio estudante, as pessoas residentes na mesma 

moradia do candidato com seguintes graus de parentesco: pai; padrasto; mãe; madrasta; irmãos 

e avós; 

 



 
1. Ficha sócio econômica: as informações da ficha socioeconômica, deverão ser preenchidas 

com informações atualizadas, datada e com assinatura do responsável. Pode acessar a ficha 

através do seguinte link  https://www.cfsisabel.com.br/editalcfa2022/  

 

2. Documentos: 

a. CPF dos responsáveis; 

b. RG dos responsáveis; 

c. Certidão de Casamento, Declaração para União Estável. 

 

3. Comprovantes de renda do grupo familiar, sendo:  

Para assalariados com registro em carteira  

 Com renda fixa: 3 últimos holerites, 

 Com renda variável: 6 últimos holerites. 

Para aqueles que recebem benefícios do Governo  

 Comprovantes de Benefício Social. 

Para Profissional Liberal ou Autônomo 

 Com CNPJ ativo enviar Decore e Extrato bancário dos 3 últimos meses, das contas 

vinculadas ao CPF e ao CNPJ, 

 Ou Declaração de trabalho autônomo/profissional liberal com firma reconhecida em 

cartório informando a média salarial dos últimos 3 meses, CONFORME ANEXO III e 

extratos bancário.   

Para Microempreendedor Individual - MEI   

 Certificado de Microempreendedor Individual, 

 Extrato Bancário dos 3 últimos meses, 

 Declaratório de Arrecadação por período retirado pela internet no Portal do 

Empreendedor – MEI ou com contador. 

 

4.  Todos os membros maiores de 18 anos do grupo familiar deverão apresentar, cópia de 

Carteira de trabalho, mesmo quando desempregado, sendo: 

• Folhas de identificação pessoal (dados pessoais)  

• Folha do último registro  

• Folha seguinte em branco  

 

5. Demais Documentos:  

• Extrato do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, retirar via internet na 

página: https://meu.inss.gov.br/; 

https://www.cfsisabel.com.br/editalcfa2022/
https://www.cfsisabel.com.br/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/ANEXO-III-DECLARAÇÃO-DE-RENDA-DE-AUTÔNOMO.pdf
https://meu.inss.gov.br/;


 
 Ausência de Renda preencher o ANEXO VI; 

 Caso de recebimento de Pensão Alimentícia preencher ANEXO IV, senão recebe pensão 

preencher o ANEXO V; 

• Um comprovante de endereço, na ausência o contrato de locação do imóvel atualizado 

em nome dos responsáveis ou conforme ANEXO I ou ANEXO II; 

• Comprovante de matrícula escolar e/ou Declaração de frequência escolar, 

• RG - Carteira de Identidade e CPF do candidato e de todas as pessoas do grupo familiar. 

Caso o candidato não tenha esse documento, a solicitação deve ser feita em agências dos 

Correios, Banco do Brasil e postos de atendimento da Receita Federal. Até que o mesmo não 

esteja pronto, aceitaremos o n° de protocolo. É indispensável a apresentação desse documento. 

 

Disposições Gerais 

• O Educando, Pais/Responsável Legal estão cientes de que o tratamento de seus dados pessoais 

será realizado conforme Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da ENTIDADE 

EDUCACIONAL, disponibilizada no link www.acf.org.br/lgpd, a qual foi integralmente lida e 

compreendida e configura-se como parte integrante e indissociável deste Edital. 

• O Responsável legal pelo estudante declara estar ciente e concorda especificamente com o 

fornecimento dos dados de sua condição socioeconômica e de outros membros de sua família 

com a finalidade de avaliação de seu enquadramento para gozo do serviço prestado no Centro 

Franciscano de Acolhimento – CFA. 

 

São Paulo, 28 de janeiro de 2022 

Serviço Social 

https://www.cfsisabel.com.br/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/ANEXO-VI-DECLARAÇÃO-DE-AUSÊNCIA-DE-RENDA.pdf
https://www.cfsisabel.com.br/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/ANEXO-IV-DECLARAÇÃO-DE-RECEBIMENTO-DE-PENSÃO-ALIMENTICIA-ACORDO-VERBAL.pdf
https://www.cfsisabel.com.br/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/ANEXO-V-DECLARAÇÃO-DE-NÃO-RECEBIMENTO-DE-PENSÃO-ALIMENTICIA.pdf
https://www.cfsisabel.com.br/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/ANEXO-I-DECLARAÇÃO-DE-IMOVEL-CEDIDO.pdf
https://www.cfsisabel.com.br/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/ANEXO-II-DECLARAÇÃO-DO-PROPRIETÁRIO-DO-IMÓVEL.pdf

