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RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CADASTRO NO 

PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO GRATUITO 
 

- Deverão ser apresentados no Estabelecimento de Ensino todos os documentos originais e legíveis, 
conforme lista abaixo, além de uma cópia de cada documento em folha A4, sendo cada item da 
relação em folhas separadas e inteiras, sem recortes; 

 

- Todas as folhas anexadas ao cadastro devem ser legíveis e numeradas na mesma ordem e 
seqüência abaixo, bem como conferidas e autenticadas pelo estabelecimento de ensino, mediante 
assinatura do responsável pelo cadastro (funcionário do Estabelecimento de Ensino) e o carimbo 
“confere com o original”. 

1º. Cartão eletrônico de Estudante atualizado, fornecido pela Empresa de Transporte 
Coletivo - Viação Campos Gerais, para transferência dos créditos, de todos os estudantes da 
família que necessitam do benefício e se enquadram nos critérios do programa; 

2º. R.G. ou Certidão de Nascimento de todos os estudantes da família que necessitam do 
benefício e se enquadram nos critérios do programa;  
3º. Documento de Identidade (R.G.) e C.P.F. dos pais ou responsáveis legais; 

4º. Documento que comprove a tutela legal pelo aluno (somente para alunos que não 
moram com os pais); 

5º. Certidão de casamento dos pais ou averbação de divórcio. Ou Declaração digitada, 
datada e assinada por duas testemunhas, comprovando a existência ou não de União Estável, 
bem como recebimento ou não de pensão alimentícia; 

6º. Documento de Identidade (R.G) e C.P.F. das demais pessoas que residem na mesma 
casa, em caso de menores de idade a certidão de nascimento; 

7º. Carteira Profissional (Xerox da Folha de Identificação (nome, nº da carteira, foto e 
assinatura), Folha do último registro de trabalho e da folha seguinte, mesmo que esteja em 
branco, dos responsáveis legais. Ou declaração digitada e datada que não possui Carteira de 
Trabalho com a especificação da Renda, assinada por duas testemunhas;  

8º. Os três últimos contra cheques (folhas de pagamento) dos responsáveis legais e se 
autônomos, declaração digitada dos três últimos serviços prestados, contendo data e valores 
recebidos, assinada por duas testemunhas; 

9º. Carteira Profissional (Xerox da Folha de Identificação (nome, nº da carteira, foto e 
assinatura), Folha do último registro de trabalho e da folha seguinte, mesmo que esteja em 
branco, de todas as demais pessoas, maiores de idade, que residam na mesma casa; E os 
três últimos contra cheques (folhas de pagamento) dos que trabalham. Se autônomos, 
declaração dos três últimos serviços prestados, contendo data e valores recebidos, assinada 
por duas testemunhas; 

10º. Extrato dos valores recebidos de benefício social (bolsa família) e/ou 
pensão/aposentadoria de todos os beneficiados residentes no mesmo endereço; 

11º. Talão de água e luz do último mês impreterivelmente, mesmo que não tenham sido 
pagas e se tiver telefone, a fatura do último mês; As faturas devem ser do mesmo endereço e 
caso estejam no nome de outra pessoa, esta deve fornecer uma declaração, comprovando a 
cedência ou aluguel do imóvel, no caso de aluguel em vez da declaração poderá ser 
apresentada à cópia do contrato de aluguel; 

12º. Declaração de Inexistência de Vaga nos Estabelecimentos de ensino próximos da 
residência que ofereçam o mesmo grau de escolaridade; 

ATENÇÃO 

Dispõe o art. 299 do Código Penal: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 

criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena: reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) 

anos...” 
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