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LISTA DE DOCUMENTOS   
 

SELEÇÃO SOCIOECONÔMICA PARA CRECHES – SAS / 2018 

 

Documentação obrigatória (cópias legíveis) a ser entregue juntamente com o formulário devidamente 

preenchido:  

a) Certidão de Nascimento da criança; 

b) Tutela ou Guarda Definitiva, se for o caso; 

c) Comprovante(s) de renda(s) de todo os membros do núcleo familiar da criança inscrita que possuam 

renda. O(s) comprovante(s) deverão ser do mês/ano em que estiver sendo realizado o processo de 

seleção. Nos casos de pessoas do núcleo familiar desempregadas, deverão ser apresentados 

comprovantes do desemprego; 

d) Comprovante de vínculo com a USP (declaração na qual conste regime de trabalho, jornada de 

trabalho e horário cumprido - para servidores e docentes e declaração de matrícula, com nível e 

horário de aulas – para alunos de graduação e pós-graduação); 

e) Comprovantes de despesas mensais (aluguel, financiamento, taxas, IPTU, convênio médico, escolas, 

auxílio a familiares, etc. Os comprovantes deverão ser do mês/ano em que estiver sendo realizado o 

processo de seleção);  

f) Nos casos de núcleos familiares que possuam pessoas que tenham problemas de saúde ou, no caso de 

a criança concorrente possuir algum problema de saúde ou ser portador de necessidade especial, 

apresentar atestado médico atualizado com CID;  

g) Cópia completa da declaração de imposto de renda de todos os membros da família que tem 

obrigatoriedade de apresentar declaração à Receita Federal ou, no caso de isenção, apresentar 

declaração anual de rendimentos. A(s) declaração(ões) devem ser referentes ao ano base anterior ao 

da realização da seleção (2017, ano base 2016); 

h) Qualquer outro documento que a família concorrente julgar necessário entregar para comprovar 

situação declarada. 

 

Modelos de declarações estão disponíveis no menu:  

 http://sites.usp.br/sas/padroes-templates-e-formularios/  

 

Em caso de dúvidas, encaminhar e mail para dps@usp.br 

mailto:dps@usp.br

