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Edital complementar Nº 01/2019 ao edital publicado em 06 de outubro de 2018 do 

concurso de bolsas 2019.  

Edital complementar Nº01 trata-se dos procedimentos para Comprovação de Renda para 

pontuação extra na prova objetiva. 

A direção da ENP Escola Nova Pedagogia, considerando e cumprindo conforme prevê 

o edital do concurso de bolsa na disposição final item 8.9. que serão incorporados ao  

Edital, para todos os efeitos, editais complementares que vierem a ser publicados pela 

ENP Escola Nova Pedagogia.  

Dessa forma, torna-se público que os candidatos inscritos no concurso de bolsa, que se 

enquadre na categoria que tenha a renda familiar (pais ou responsável financeiro) entre 

a renda salarial de 01 a 04 salários mínimos (bruto), serão premiados com pontos 

extras. Observando os seguintes critérios e formas de comprovação: 

COMPROVAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS DADOS DA RENDA FAMILIAR 

FORNECIDOS.  

Os pais ou responsável financeiro do candidato deverão no ato da matrícula apresentar 

pessoalmente, entregando uma cópia e juntamente o documento original que comprove a sua 

renda financeira.  

1. Caberá à Comissão do concurso de acompanhamento de Matrículas, que realizará a 

avaliação da RENDA FAMILIAR e do documento, subsequentes à autorização da 

efetivação da matrícula.  

2. A comprovação da renda a ser apresentada pelo responsável no ato da matrícula deverá 

contemplar todas as pessoas do ambiente familiar que contribuam com a renda 

DECLARADA no ato da matrícula.  

 

DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA – último mês que 

antecedem matrícula. 

 

 TRABALHADORES ASSALARIADOS (Exceto servidores públicos civis ou militares). 

1. Contracheques ou Holerites ou Comprovante de renda assinado pelo contratante referente aos 

03 últimos meses do ano de 2018;  

2. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição ou Declaração (a próprio punho ou digitada); 
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2.1. CTPS registrada e atualizada, ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 

empregada doméstica;  

2.2. Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS;  

 

AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS  

1. Decore ou declaração a próprio punho ou digitada contendo: 

 Identificação (Nome, RG, CPF e endereço), a atividade em que trabalha detalhando 

a renda dos 03 últimos meses de 2018. 

2. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 

e da respectiva notificação de restituição ou Declaração (a próprio punho ou 

digitada); 

3.  Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 

candidato ou a membros da família, quando for o caso;  

 

SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES  

1. Contracheques ou Holerites ou Comprovante de renda assinado pela instituição 

contratante referente ao último mês de 2018; Será conferido no portal transparência 

www.gestão.mt.gov.br /rendimentoservidores.  

2. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificação de restituição ou Declaração (a próprio punho ou 

digitada) de que o membro do grupo familiar assalariado é isento de declarar 

imposto de renda;  

3. Se houver restituição de imposto de renda entre os meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2017, o candidato deverá apresentar Declaração a próprio punho ou 

digitada dos valores recebidos em cada mês pelo membro do grupo familiar;  

 

DESEMPREGADOS OU PESSOAS QUE NUNCA POSSUÍRAM VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO. 

1. CTPS atualizada ou Declaração do responsável pelo candidato de que o membro 

do grupo familiar não possui CTPS;  

2. Extratos bancários dos últimos três meses anteriores à inscrição do candidato ou 

Declaração (a próprio punho ou digitada) do candidato de que o membro do grupo 

familiar não possui conta bancária ativa. 

 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

http://www.gestão.mt.gov.br/
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 1. Extrato de pagamento do benefício que comprove o recebimento dos 03 últimos 

meses de 2018; 

2. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do 

Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; ou Declaração (a  

Nota-se que esse procedimento é exclusivo para pais (pai e mãe que consta na certidão 

de nascimento) ou responsáveis financeiros que tenham a renda salarial entre a faixa 

de 01(um) a 04 (quatro) salários mínimos correspondentes entre R$ 954,00 a R$ 

3.816,00. Candidatos que se encaixam a esse critério, terão pontos extras conforme 

tabela abaixo.  

 

 

Ensino Fundamental I (4º ao 5º ano)  

 

+ 05 pontos na prova objetiva  

 

 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)  

 

+ 10 pontos na prova objetiva 

 

 

Ensino Médio  

 

+ 15 pontos na prova objetiva 

 

 

O candidato ou responsável deverá somar os pontos da prova objetiva com a pontuação 

acima para obter o devido desconto, conforme tabela publicada no edital do concurso.  

É Facultativo à apresentação da documentação que consta nesse edital complementar, porém o 

candidato não terá a somatório dos pontos da tabela a cima e o desconto será concedido apenas 

pela pontuação obtida na prova objetiva, sem somatória do quesito  renda familiar.  

O responsável pelo candidato poderá apresentar comprovação de renda inferior ou igual a 1,5 

salários, a partir de documentação comprobatória gerada por autoridade pública com 

competência para expedir o Cadastro Único (CADÚNICO) de Programas Sociais do Governo 

Federal que evidencie a comprovação de 03 (três) últimos meses do ano de 2018.  

 

Cuiabá, 23 de outubro de 2018. 

 

Wilson Rodrigues Boaventura. 

Diretor da ENP Escola Nova Pedagogia. 


