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EDITAL Nº03 /2014  
 
 

DISPÕE SOBRE OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA PRÓXIMA ETAPA DO PROCESSO 
SELETIVO PARA BOLSAS DE ESTUDO – 2º SEMESTRE 2014 
 
O Centro de Educação Profissional Marista de Maringá – TECPUC, mantido pela Associação 

Paranaense de Cultura, torna público por meio deste Edital, os candidatos classificados para próxima 

etapa do processo seletivo conforme, ANEXO II - CRONOGRAMA, divulgado Edital nº 01/2014, de 16 

de abril de 2014.  

   

Os candidatos relacionados, inclusive os da Lista de Espera, deverão comparecer na Secretaria de 

Atendimento – TECPUC nos dias e horários relacionados no quadro abaixo, munidos do Formulário 

Socioeconômico (disponível no endereço www.tecpuc.com.br/unidades/maringa/), devidamente 

preenchido juntamente com a documentação completa solicitada no ANEXO III – DOCUMENTAÇÃO 

PARA BOLSA DE ESTUDO, divulgado no Edital nº 01/2014, de 16 de abril de 2014.   

  
 
CURSO TÉCNICO EM: 

 
PERÍODO 

 
HORÁRIO 

 
LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  

 
Administração 
Contabilidade 
Logística 
Recursos Humanos 
Segurança do Trabalho 
 

 
 

05/06/2014 

 
 
Das 14h às 21h 

 

 
 
 
Secretaria de Atendimento – TECPUC  
Avenida Tiradentes, 963 – Zona 1.   

06/06/2014 
 
Das 9h às 18h 

 

 

Curitiba, 27 de maio de 2014. 

Maurício Ribeiro 

 

Diretor do Centro de Educação Profissional Marista de Maringá – TECPUC 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tecpuc.com.br/unidades/curitiba/
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ANEXO III 
Edital nº 01/2014, de 16 de abril de 2014. 

 
Documentação necessária para pleitear Bolsa de Estudo. O candidato deverá apresentar cópia dos 
seguintes documentos. 
 
COMPROVANTES DE IDENTIFICAÇÃO (Apenas um dos relacionados abaixo) 
1. (RG) Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da Federação ou 
Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de validade. 
2. Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais liberais, com fé 
pública reconhecida por Decreto. 
3. Identidade Militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus membros ou dependentes. 
4. Registro Nacional de Estrangeiros - RNE ou Passaporte emitido no Brasil; CTPS - Carteira do Trabalho e 
Previdência Social; Certidão de Nascimento para menores de idade. 
COMPROVANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA, FINANCEIRA OU FISCAL DO CONTRIBUINTE 
1. CPF - próprio do candidato e de todos os membros do grupo familiar  
COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA 
1. SE PRÓPRIA, conta de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel). 
2. SE LOCADA, contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em cartório, 
acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do 
proprietário do imóvel. 
3. SE CEDIDA, declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma reconhecida em cartório, 
acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do 
proprietário do imóvel. 
4. Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF; Demonstrativo ou comunicado do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS ou da Receita Federal do Brasil - RFB. 
6.  Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de condomínio ou de 
financiamento habitacional, fatura de cartão de crédito. 
COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DO CANDIDATO E DOS MEMBROS DE SEU GRUPO FAMILIAR 
1. ASSALARIADOS 
Três últimos contracheques, no caso de renda fixa, ou Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de 
comissão ou hora extra, ou Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver, ou CTPS registrada e atualizada, ou CTPS registrada e 
atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica, ou extrato da conta 
vinculada do trabalhador no FGTS referente aos seis últimos meses, ou Extratos bancários dos últimos três 
meses, pelo menos. ESTAGIÁRIO E/OU JOVEM APRENDIZ: Contrato de estágio e/ou jovem aprendiz; ou CTPS 
atualizada; ou os três últimos contracheques.  
2. ATIVIDADE RURAL 
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, quando houver, ou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), ou Quaisquer 
declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de seu grupo 
familiar, quando for o caso, ou Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das 
pessoas jurídicas vinculadas, ou Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses. 
3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
Três últimos comprovantes de recebimento de aposentadoria ou pensão, pelo menos, ou Extratos bancários dos 
últimos três meses, pelo menos, ou Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver, ou Extrato de pagamento dos últimos três meses 
emitido pela Internet no endereço eletrônico. http://www.mpas.gov.br. 
4. AUTÔNOMOS OU PROFISSIONAIS LIBERAIS 
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Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de 
restituição, quando houver, ou Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 
candidato ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso, ou Guias de recolhimento ao INSS com 
comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada, ou Extratos bancários dos últimos 
três meses, pelo menos. 
 
5. SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS 
Três últimos contracheques de remuneração mensal, ou Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega 
à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver, ou Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, ou Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas 
ao candidato ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso. 
6. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver, ou Extratos bancários dos últimos três meses, 
pelo menos, ou Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três 
últimos comprovantes de recebimentos. 
7. DESEMPREGADO 
Apresentar Fotocópia do 
aviso  Prévio  ou  baixa  de  Carteira  de  Trabalho  do  estudante  e/ou  dos  integrantes  da  família 
(página  de  identificação,  do  último  contrato  de  trabalho e da próxima página em branco); 
DOENÇA GRAVE NO GRUPO FAMILIAR  
Laudo  médico  atestando  a  espécie  e  o  grau  da  deficiência,  nos  termos  do  art.  4º  do 
Decreto  nº  3.298,  de  20  de  dezembro  de 1999, com  a  redação  alterada  pelo  Decreto 
nº  5.296,  2  de  dezembro  de  2004,  com  expressa  referência  ao  código correspondente da 
Classificação  Internacional  de  Doença. 
Comprovante  de  separação  ou  divórcio  dos  pais 
1. No  caso  de  falecimento,  certidão  de  óbito. 
2. No  caso  de  um  deles  não  constar  do  grupo  familiar,  apresentar  declaração formal que deve ser assinada 
pelo emissor frente a assistente social munidos de documentos de identificação com foto justificando  a 
informação apresentada. 
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL NO GRUPO FAMILIAR, QUANDO FOR O CASO, 
POR MEIO DE PELO MENOS UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
a) atestado de união estável emitido por órgão governamental; b) declaração de Imposto de Renda em que um 
dos interessados conste como dependente; c) anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de 
Trabalho, feita pelo órgão competente; d) certidão ou documento similar emitido por autoridade de registro civil; e) 
comprovação de união estável emitido por juízo competente; f) declaração, sob as penas da lei, de duas pessoas 
que atestem a existência da união estável; g) certidão de casamento religioso. 
Na impossibilidade de apresentação dos documentos acima, deverão ser exigidos pelo menos dois dos seguintes 
documentos, com tempo mínimo de um ano:  
a) disposições testamentárias que comprovem o vínculo; b) apólice de seguro de vida na qual conste um dos 
interessados como instituidor do seguro e o outro como beneficiário; c) escritura de compra e venda registrada no 
Registro de Propriedade de Imóveis, em que constem os interessados como proprietários, ou contrato de locação 
de imóvel em que figurem como locatários; d) conta bancária conjunta; e) certidão de nascimento de filho havido 
em comum, e quaisquer outros documentos que o coordenador eventualmente julgar necessários à comprovação 
das informações prestadas pelo candidato, referentes a este ou aos membros de seu grupo familiar. 

 

 

 

 

 


