CHECKLIST – EDITAL CAR.0002/2019 – PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA
Olá! Este checklist visa ajudá-lo a conferir a documentação que você deve entregar para inscrição no
Programa de Auxílio Permanência – PAP.
Os documentos que você entregar deverão comprovar a situação de trabalho que você preencheu no
“Quadro de Composição do Grupo Familiar e Situação Socioeconômica” do SUAP
Você fez sua inscrição no SUAP, preenchendo todas as informações solicitadas e
SALVOU seu comprovante de inscrição em PDF?
ATENÇÃO! Se você não se inscrever no SUAP você não estará inscrito e NÃO
PODERÁ participar do PAP.
SALVE SEU COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM PDF!

SIM

NÃO

O ANEXO I – Termo de Responsabilidade está preenchido, com data e assinado?
Lembre-se que se você é menor de idade, seu responsável deverá assiná-lo.

SIM

NÃO

Quantas pessoas moram com você? _______ PESSOAS
Você tem as cópias dos RGs ou certidões de nascimento de todas elas?

SIM

NÃO

Você tem as cópias dos CPFs de todos que moram com você e tem mais de 18
anos?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Você tem a cópia dos comprovantes de renda de TODAS AS PESSOAS que moram
com você e tem mais de 18 anos?
Se não, verifique os comprovantes e ANEXO que devem ser apresentados no
item 7.2.2 do edital
Por exemplo, se um de seus familiares é trabalhador informal (faz bicos) ou está
desempregado, você deve entregar o ANEXO II preenchido e assinado por esse
familiar + cópia da carteira de trabalho das folhas: FOTO, QUALIFICAÇÃO CIVIL,
folha do último CONTRATO DE TRABALHO e a próxima folha em branco, como
prova de que o último registro foi finalizado e não há novo contrato.

Já separou o comprovante de endereço? Pode ser qualquer comprovante: conta
de celular, carta do banco, fatura do cartão da loja, etc...

SE VOCÊ RESPONDEU SIM A TODAS AS PERGUNTAS ACIMA, JUNTE TODAS AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS,
COLOQUE-AS NO ENVELOPE, LACRE-O E ENTREGUE NA CSP.
ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DOCUMENTOS ORIGINAIS OU PAPEL TERMISSENSÍVEL (PAPEL DE EXTRATO DO
BANCO)

PARA AUXÍLIO MORADIA
Primeiro, veja se você tem direito a este auxílio no quadro do item 8.1 do Edital
Ao preencher o SUAP, no “Quadro de Composição do Grupo Familiar e Situação Socioeconômica”,
informe os dados de sua família que mora em outra cidade.
Além de responder as questões acima, você deverá entregar:
1. O contrato de aluguel ou pensionato da residência em Caraguatatuba
2. O comprovante de residência da sua família na cidade onde você morava
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