FICHA SÓCIO-ECONÔMICA
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENTIDADE BENEFICENTE
Espaço Exclusivo para a Comissão de Concessão de Bolsas Estudos
Ano: 2018

Situação: ( ) Deferido ( ) Indeferido. Motivo:

Índice de Classificação
RPCF

DRI

Portador de Necessidades
Especiais
2.1 ( )Sim
( )Não
2.2 ( )Sim
( )Não
2.3 ( )Sim
( )Não
Observações:
Data:

/

NIGF

Matriculado em 2017?
2.1 ( )Sim
2.2 ( )Sim
2.3 ( )Sim

/

( )Não
( )Não
( )Não

M

Rendimento
Escolar do Aluno:
2.1_______
2.2_______
2.3_______

Total - Índice de Classificação

Parecer da Comissão
2.1 ( ) FI 100% ( ) FP 50%
2.2 ( ) FI 100% ( ) FP 50%
2.3 ( ) FI 100% ( ) FP 50%

Assinatura Comissão de Concessão de Bolsas Estudos

( ) Comercial: _________%
( ) Comercial: _________%
( ) Comercial: _________%

Assinatura Direção:

É assegurado ao responsável o sigilo sobre as informações contidas neste documento, salvo as exigidas pelos órgãos
governamentais para prestação de contas. Solicitamos sigilo absoluto quanto ao desconto/bolsa concedida.

1. Identificação do Solicitante
Nome do Pai:
CPF:
RG:
Emissor:
Data de Nascimento:
/
/
Situação do Pai: ( )Separado ( )Falecido
( )Outros:
Endereço:
Complemento:
Bairro:
CEP:
Telefones:
E-mail:
Local de Trabalho / Profissão:
Nome da Mãe:
CPF:
RG:
Emissor:
Data de Nascimento:
/
/
Situação do Mãe: ( )Separada
( )Falecida
( )Outros:
Endereço:
Complemento:
Bairro:
CEP:
Telefones:
E-mail:
Local de Trabalho / Profissão:
Quem será o responsável financeiro do(s) aluno(s)?
( ) Pai
( ) Mãe
( ) Outro. Especificar:
Nome do Responsável (Preencher somente quando este não for o pai e/ou mãe):

CTPS:

N°:
Município:

Renda bruta mensal:
CTPS:

N°:
Município:

Renda bruta mensal:

CPF:
RG:
Emissor:
CTPS:
Sexo: ( )Masculino
( )Feminino
Data de Nascimento:
/
/
Estado Civil: ( )Solteiro(a) ( )Casado(a)
( )União Estável ( )Viúvo(a) ( ) Separado(a)
Endereço:
N°:
Complemento:
Bairro:
Município:
Estado/UF:
CEP:
Telefones:
E-mail:
Local de Trabalho / Profissão:
Renda bruta mensal:
Documento comprobatório da responsabilidade:

2. Dados do Aluno

( )Divorciado(a)

(Caso o aluno seja portador de necessidades especiais, incluir na documentação laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, no s termos do art. 4º do
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID.)

2.1 Nome do(a) Aluno(a):
Portador de Necessidades Especiais? ( )Não ( ) Sim. Qual?________________________________________________________
Sexo: ( )Masculino
( )Feminino
Data de Nascimento:
/
/
Série / Turma 2017:
Aluno do Colégio Sant´Ana? ( )Sim. Quanto tempo?
( )Não
2.2 Nome do(a) Aluno(a):
Portador de Necessidades Especiais? ( )Não ( ) Sim. Qual?________________________________________________________
Sexo: ( )Masculino
( )Feminino
Data de Nascimento:
/
/
Série / Turma 2017:
Aluno do Colégio Sant´Ana? ( )Sim. Quanto tempo?
( )Não

1

2.3 Nome do(a) Aluno(a):
Portador de Necessidades Especiais? ( )Não ( ) Sim. Qual?________________________________________________________
Sexo: ( )Masculino
( )Feminino
Data de Nascimento:
/
/
Série / Turma 2017:
Aluno do Colégio Sant´Ana? ( )Sim. Quanto tempo?
( )Não

3. Dados do Grupo Familiar
Composição do grupo familiar, incluindo o(s) aluno(s) candidato(s).
Como grupo familiar, entende-se: o cônjuge, companheiro, companheira, pai, mãe, padrasto, madrasta, irmão, irmã, filho, filha, avô, avó, enteado ou
enteada, que residam sob o mesmo teto e compartilhem suas receitas mensais para as despesas de manutenção das necessidades familiares.
Nome
Idade
Parentesco
Estado Civil
Profissão
Renda Mensal R$

Outras Rendas (pensão, aluguel, atividades informais, etc)
Total de integrantes do grupo
familiar:

Soma das Rendas Brutas:

4. Informações Patrimoniais Complementares
Moradia: ( )Própria ( ) Financiada
( )Alugada ( )Cedida
Se o imóvel for financiado ou alugado, informe o valor da prestação:
Relacione outros bens que possui (veículos, imóveis, terrenos, títulos, etc.):
Bens

Tipo | Ano | Modelo | Localização

5. Despesas Mensais (valor médio)
Água:
IPTU:
Energia Elétrica:
Aluguel/Condomínio:
Comunicação (Telefone fixo/Celular/Internet/TV a cabo):
Cartão de Crédito:
Plano de Saúde:

Alimentação:
Telefonia:
Financiamentos:
Outros:

6.Considerações (espaço livre para esclarecimentos diversos):

Declaro para os fins fiscais e administrativos que as informações por mim prestadas, constantes da Ficha
Socioeconômica, são verdadeiras e estou ciente que omitir ou dar declaração falsa é crime. Declaro ainda estar ciente
que a qualquer momento a Associação Missionária de Beneficência – Colégio Sant´Ana poderá averiguar, sem aviso
prévio, através de visitas domiciliares aos responsáveis pelos alunos bolsistas para a devida comprovação das
informações apresentadas. Em caso de divergência nas informações prestadas, poderá ocorrer o cancelamento da
bolsa de estudos deferida.
Ponta Grossa, ________ de ______________ de ____________

_______________________
Assinatura do Solicitante
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