Setor de Concessão de Bolsas
CEBAS 2019

INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO/CANDIDATO
Nome:____________________________________________________________________________________
Série/Ano:________(M) (T) Segmento: EI ( ) EF 1 ( ) EF 1 ( ) EM (

) Matrícula:___________________

Data Nasc.: _______/_______/___________ Naturalidade: ______________________________ UF.: _______
FILIAÇÃO (Conforme Certidão de Nascimento)
Nome:_________________________________________________________Parentesco:__________________
Endereço:_____________________________________________________________________ Nº:_________
Complemento: ____________________ Bairro: _______________________ Cidade: ____________________
Cep.: ____________-______ Tel.(Res.): ________________________ Tel.(Cel.):_______________________
RG: _____________________________ CPF: __________.__________.__________-_______
Email:____________________________________________________________________________________
Nome:_________________________________________________________Parentesco:__________________
Endereço:_____________________________________________________________________ Nº:_________
Complemento: ____________________ Bairro: _______________________ Cidade: ____________________
Cep.: ____________-______ Tel.(Res.): ________________________ Tel.(Cel.):_______________________
RG: _____________________________ CPF: __________.__________.__________-_______
Email:____________________________________________________________________________________
DADOS DO CONTRATANTE
Nome:_________________________________________________________Parentesco:__________________
Endereço:_____________________________________________________________________ Nº:_________
Complemento: ____________________ Bairro: _______________________ Cidade: ____________________
Cep.: ____________-______ Tel.(Res.): ________________________ Tel.(Cel.):_______________________
CPF: ________.________.________-_____ Email:________________________________________________
Empresa: __________________________________________________ Cargo:_________________________
Endereço Comercial: ______________________________________________ Tel: _____________________
Remuneração: R$__________________ Outras Rendas: R$_________________ Mês Ref:____________/2018
Nº
1
2
3
4
5
6

COMPOSIÇÃO FAMILIAR (Todos que residem com o aluno/candidato, inclusive o mesmo)
Nome
Idade Parentesco Escolaridade Ocupação
Renda Bruta
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DADOS SOCIOECONÔMICOS - Despesas
Aluguel
Condomínio
Prestação da casa
Luz
Água
Habitação
Telefone
Telefone Celular
Gás
Mensalidade TV
Internet
Diarista/Mensalista
Supermercado
Alimentação Feira
Padaria

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Saúde

Educação

Transporte

Impostos

Plano de saúde
Medicamentos
Colégio
Faculdade
Curso
Prestação do carro
Seguro do carro
Transporte Escolar
Transporte Geral
Combustível
Estacionamento
IPTU
IPVA

Outros

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

TOTAL GERAL: R$

DADOS COMPLEMENTARES
Sua família recebe pensão alimentícia?
( ) Cheque ( ) Dinheiro ( ) Depósito em Conta
Sua família recebe renda agregada?
( ) Cheque ( ) Dinheiro ( ) Depósito em Conta

( ) Sim ( ) Não
De quem?
( ) Sim ( ) Não
De quem?

Valor: R$
Valor: R$

1- Beneficiário do Programa Bolsa Família (Lei 10.836/2004)
Número de Identificação Social (NIS):
2- Beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC - Lei 8.742/93)
Beneficiário (a) do BPC:
3- Doença Grave no Grupo Familiar
Qual:
Portador (a)?
( ) Próprio Quitado

( ) Próprio em Financiamento*

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Sim

( ) Não

( ) Consórcio*

(*Apresentar cópia do documento com data do último vencimento da prestação)

Marca

Modelo

Ano

Utilidade

Proprietário

(passeio/trabalho)

Veículo

HISTÓRICO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA (se desejar)
Caso queira, descreva de maneira sucinta informações que possibilitem esclarecer a situação do grupo familiar do (a) candidato (a).

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e estou ciente de que a documentação fornecida à Instituição não será devolvida
e autorizo a apresentação da documentação fornecida aos órgãos públicos de fiscalização. Assumo total responsabilidade sobre a
veracidade das informações prestadas, as quais poderão ser investigadas ou confirmadas a qualquer tempo.

Niterói, _____ de __________________ 2018.

_____________________________________
Assinatura do Responsável
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DOCUMENTOS PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO GRUPO FAMILIAR
O responsável obriga-se a efetuar a entrega da cópia legível dos seguintes documentos atualizados, próprios e de todos os
integrantes do grupo familiar, segundo a ordem abaixo:
Documentos Pessoais
Cópias das Cédulas de Identidade de todos os membros integrantes do grupo familiar, na impossibilidade, poderá apresentar Certidão
de Nascimento.
Cópias do Cadastro de Pessoa Física – CPF, de todos os membros integrantes do grupo familiar. Caso algum dos integrantes não
possua CPF, é exigida a comprovação desta informação pela Receita Federal, disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br.
Cópia da certidão de casamento ou averbação da separação ou divórcio dos pais, no que couber, ou ainda a certidão de óbito, no caso
de um deles não constar no grupo familiar do candidato. Na impossibilidade de apresentar a documentação solicitada, o interessado
deverá fornecer declaração de próprio punho.
Guarda/Tutela/Adoção do declarante legalmente constituído (para pais adotivos).
Comprovantes de Renda
Empregado (a) – No mínimo os 03 últimos contracheques de remuneração mensal.
Estagiário (a) – Contrato ou declaração da Empresa com o valor recebido.
Aposentados/Pensionistas/Beneficiário de Auxílio pelo INSS – Os 03 últimos recibos, extratos bancários, ou comprovantes de
recebimentos do benefício disponível no site: https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml
Desempregado (a): Cópia da Carteira de trabalho (páginas que contenham os seguintes dados: foto, dados pessoais e registro do
último emprego e folha subsequente em branco), além de uma declaração informando que atualmente não recebe salários, proventos,
pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios sociais, comissões, pró-labore, rendimentos do mercado informal ou autônomo,
rendimentos auferidos do patrimônio e quaisquer outros. Em caso de demissão recente, apresentar rescisão de contrato e guia de
liberação do FGTS.
Seguro Desemprego: Comprovante de recebimento fornecido pela Caixa Econômica Federal e cópia da rescisão contratual;
Autônomo: Apresentar declaração de próprio punho informando a média salarial dos últimos 03 meses e especificando a sua
atividade e os 3 últimos extratos bancários.
Proprietários de Empresa – Imposto de Renda de Pessoa Física.
Microempreendedor Individual: Apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, a última Declaração
Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) e o último comprovante de Nota Fiscal Eletrônica emitida à Secretaria da Fazenda.
Trabalhador Informal/Eventual: Declaração de próprio punho ou através de modelo disponibilizado na secretaria da escola e os 3
últimos extratos bancários.
Profissional Liberal: Guia de recolhimento do INSS dos 3 últimos meses, compatíveis com a renda declarada e cópia da Declaração
de Trabalho Informal e os 3 últimos extratos bancários.
Pensão Alimentícia: Declaração de próprio punho ou por meio de modelo disponibilizado na secretaria da escola e os 3 últimos
extratos bancários que comprovem recebimento do valor.
Declaração de Não Renda: Caso algum dos integrantes do grupo familiar, maior de 14 anos (no caso de jovem aprendiz) não exerça
atividade remunerada, apresentar declaração de próprio punho ou por meio de modelo disponibilizado na secretaria da escola.
Beneficiário do Programa Bolsa Família: No mínimo, cópia dos 3 últimos comprovantes de recebimento do benefício e cópia da
inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, constando o Número de Identificação Social (NIS). O
comprovante poderá ser retirado através do site: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/
Benefício de Prestação Continuada (BPC): No mínimo, cópia dos 03 últimos comprovantes de recebimento do benefício.
Renda Agregada: Se recebe ajuda financeira, fornecer declaração de próprio punho ou por meio de modelo disponibilizado na
secretaria da escola, identificados com o respectivo nome, CPF, endereço e valor mensal da ajuda financeira de terceiros (parentes ou
não).
Se recebe aluguel: Cópia do contrato de locação e no mínimo, cópia dos 3 últimos recibos de aluguel e/ou declaração de recebimento
de aluguel de próprio punho ou por meio de modelo disponibilizado na secretaria da escola.
Comprovantes de Despesas
Habitação: Aluguel, condomínio, financiamento imobiliário, luz, água, telefone, telefone celular, gás, mensalidade TV, internet e
diarista/mensalista.
Alimentação: Supermercado, feira e padaria.
Educação: Colégio, faculdade e cursos.
Transporte: Financiamento de veículo, seguro do veículo, transporte escolar, ônibus, combustível e estacionamento.
Medicamento: Medicamento de uso contínuo.
Nos casos de doenças crônicas
Cópia do laudo médico com CID, datado e assinado pelo emitente, com o respectivo carimbo, com o CRM.

