
 

 

Instituto Dom Barreto 

Escola Madre Maria Villac 
Orientações para a Análise Socioeconômica 

Ano Letivo 2023 
  

 



 

1ª Orientação 
 

Leia com atenção o Edital nº 01/2022 de Concessão de Bolsa. Nele, você 

encontrará informações importantes para a solicitação. Por exemplo: 

 
 Procedimento de Renovação da Bolsas de Estudo de Assistência Social (CEBAS); 

 Relação de Documentos; 

 Entrevistas; 

 Visita Domiciliar; 

 Conselho de Concessão de Bolsas de Estudo; 

 Critérios Para a Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudo; 

 Perda do Benefício de Bolsa de Estudo. 
 

 

  

Acesse o Edital:  

 

 

https://dombarreto.com/portal/noticia/post/349/


 

2ª Orientação 
 

Após a leitura do edital nº 01/2022, o responsável deverá imprimir a ficha 

socioeconômica. 
 

 A ficha socioeconômica está disponível no site da Escola; ela deverá ser impressa e 

devidamente preenchida. Clique aqui; 

 

 A ficha socioeconômica deverá ser entregue junto com a documentação completa, no dia da 

entrevista com a Assistente Social  

 

 A ficha deverá ser preenchida com letras maiúsculas (caixa-alta), caneta azul e sem rasuras. 

 

 Obs: A data da entrevista de renovação de bolsa de cada aluno do EMMV e IDB será 

enviada pelo App família IDB. 

 

 

 

https://dombarreto.com/portal/noticia/post/349/


 

3ª Orientação 

 

É importante que o seu Cadastro Único (CadÚnico) esteja atualizado. 
 

  A Folha Resumo tem validade de 02 anos, contados a partir da data da última atualização 

presencial, mas, se ocorrer alguma mudança na sua realidade antes de completar esses 02 

anos, você deverá procurar o CRAS da sua região para atualizar suas informações; 

 

 A composição familiar considerada para a análise socioeconômica será a que consta em sua 

Folha Resumo, bem como o endereço. É necessário entregar a cópia da Folha Resumo 

disponibilizada pelo próprio CRAS.  

 

 

Veja qual é o CRAS da sua região: 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oI9FZsA4Z9ME6R8wDoDvkhlXVKtYXmx9/view?usp=sharing


 

4ª Orientação 
 

Entenda quais os meses da renda, dos extratos bancários e das despesas  

que devem ser apresentados: 
 

 Todos os membros da família que possuem renda formal ou informal deverão apresentar o 

rendimento dos três últimos meses anteriores à data da entrevista; 

 Todos os componentes da família, a partir de 18 anos, deverão apresentar o extrato 

detalhado dos três últimos meses anteriores à data da entrevista, de todas as contas 

que possuírem;  

 Caso não tenha conta bancária, retirar no site do Banco Central a negativa de conta bancária 

Clique aqui; 

 Todas as despesas – apenas a do último mês anterior à data da entrevista. 

 

 

 

  

 

https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS


 

5ª Orientação 
 

Entenda o que é e como conseguir o Registrato CCS – Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro: 
 

 Registrato CCS é um documento fornecido pelo Banco Central que informa todas as 

contas bancárias que constam em nome do cidadão; 

 

 Qualquer pessoa física pode obter seu Registrato; 

 

 A forma mais rápida de obtê-lo é através do próprio site do Banco Central, desde que o 

requerente tenha acesso ao Internet Banking; 

 

 Caso você não consiga obter o documento (o seu ou o de algum familiar), ou não tenha 

acesso ao Internet Banking, é possível acessá-lo com a sua conta gov.com (nível ouro). 

Acesse o site do Banco Central: 

https://registrato.bcb.gov.br/registrato/login/


 

6ª Orientação 

  

É necessário que todos os extratos bancários sejam entregues: 
 

 É imprescindível apresentar os extratos bancários de todas as contas que constarem como 

ativas no seu Registrato, obedecendo ao período de análise estipulado no Edital nº 01/2022; 

  

 Caso a conta esteja inativa/sem movimentação, ou seja, não esteja mais sendo utilizada (mas 

ainda em aberto) apresentar declaração do banco, informando essa situação, e/ou extrato com 

a informação atualizada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7ª Orientação 
 

Verifique a sua conta gov.br 
 

Estar com o seu acesso à conta gov.br atualizado é importantíssimo, pois é por meio dela que você 

terá acesso a uma parte da documentação para a solicitação, como por exemplo: 

 
1. CNIS/INSS; 

2. Declaração de Beneficiário do INSS; 

3. Carteira de Trabalho (quando for o caso);  

4. Seguro Desemprego; 

5. Registrato. 

 

É importante que você adquira o selo de confiabilidade de sua conta gov.br. Para que isso aconteça, 

você deverá baixar o aplicativo e aumentar o nível de confiabilidade. O ideal é que seja o nível 

ouro. 

          Baixe o aplicativo gov.br: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.meugovbr&hl=pt_BR&gl=US


 

8ª Orientação 

 
 A forma como você traz a documentação pode facilitar ou atrasar o tempo de análise e, 

consequentemente, do resultado do benefício. 

 Organize a documentação por integrante do grupo familiar, pois assim a análise será mais 

fácil e rápida. 

 

 

 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

Caso ainda tenha dúvidas sobre o processo, entre  

em contato conosco, através dos números: 

 86 99462-5996 (geral) 3228-8800 – Ramal 281 (geral) 

– 86 99448-1329 

  


