
 

Relação de Documentos para inscrição na Creche e Pré-escola do Campus USP São Carlos 
 

ATENÇÃO! Não é preciso autenticar a documentação, apenas cópia simples legível é suficiente.  
 

1 – IDENTIFICAÇÃO        

* RG ou outro documento de identificação (RNE, CNH, carteira profissional, passaporte) de todos os membros da 
família  
* Certidão de Casamento e ou união estável (caso haja) dos pais ou responsáveis legais     
* Certidão de Nascimento da criança. 
* Termo judicial de guarda (caso haja) 
    

2 – ENDEREÇOS E PROPRIEDADES        

* Comprovante de endereço do local onde a família mora (atualizado; limite dos 3 últimos meses; contas de 
água/luz/telefone/internet/gás - pode ser contrato de locação).        
* Se a residência da família for própria, deverá apresentar cópia do IPTU ou a mesma deverá constar na 
declaração de Imposto de Renda de um dos responsáveis, ambos do ano vigente.     
* Se a residência da família for alugada ou financiada, deverá ser entregue recibo ou cópia do contrato ou 
declaração atualizados (limite dos 3 últimos meses) em que conste o valor do aluguel/financiamento devido. 
* Se a residência da família for local cedido por familiares/parentes/instituições - deverá apresentar declaração do 
cedente com cópia do RG ou declaração da empresa/instituição.       
* Se o imóvel onde reside a família for ocupado irregularmente poderá apresentar recorte de jornal, notificação de 
órgão oficial, declaração de associação de bairro ou declaração do residente.      
* Se o imóvel onde reside a família for herdado, deverá apresentar a declaração de espólio ou inventário ou 
constar no Imposto de Renda de um dos responsáveis.        
        

3 – TRANSPORTE E PROPRIEDADE VEICULAR        

* Comprovante com VALOR atualizado do IPVA de TODOS os veículos da família (carro, moto, caminhão): 
deverá apresentar boleto do ano vigente OU comprovante de pagamento da cota única/parcelas para cálculo do 
valor total a pagar (não é preciso comprovar o pagamento do imposto, apenas comprovar o valor do tributo). Nos 
casos em que o proprietário é isento de pagamento do imposto, apresentar declaração ou documento do carro 
que comprove a isenção.        
        

4 – NÚCLEO FAMILIAR        

* Comprovantes de renda: bolsas de estudo, reservas, holerite, contra-cheque, pró-labore, recibo de pagamento, 
recibo de benefício do INSS e de Prestação Continuada (LOAS), pensões, atividade autônoma/informal/eventual. 
* Comprovantes de Renda do Núcleo Familiar (de todas as pessoas da família que trabalham ou recebem algum 
benefício): bolsas de estudo, reservas, holerite, contra-cheque, pró-labore, recibo de pagamento, recibo de 
benefício do INSS, pensões, atividade autônoma/informal/eventual.     
* Cópia COMPLETA da última (mais recente) Declaração de Imposto de Renda de todas as pessoas da família 
que se encaixam nos critérios para entrega anual da mesma.        
* Comprovante de desemprego de todas as pessoas da família em idade de trabalho, mas que não estejam 
exercendo atividade remunerada/lucrativa no momento (seguro desemprego; carteira de trabalho; rescisão 
contratual; declaração de desemprego; no caso de desemprego com carteira de trabalho retida pelo empregador, 
apresentar declaração). Não é necessário apresentar declaração de desemprego do cônjuge, caso conste na 
Declaração de Imposto de Renda do parceiro como DEPENDENTE.   
* Se a família receber proventos por imóveis familiares locados (aluguel), deverá apresentar comprovantes 
atualizados em que conste o valor da locação.     
* Se houver pessoas com problemas de saúde na família, deverá ser apresentado relatório médico contendo a 
descrição do processo patológico e limitações implicadas, com CID – Código Internacional de Doenças, local e 
data atualizados com carimbo e assinatura do médico em papel timbrado. 
* Se houver pais separados ou divorciados, apresentar certidão de casamento com averbação. 
* Dívidas não pagas, com apresentação dos comprovantes. 
      
__________________________________________________________________________________________ 
Maiores informações no Serviço de Promoção Social e Moradia Estudantil da PUSP pelo email 
social.prefeitura@sc.usp.br ou pelo telefone (16) 3373-8021. 
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