ASSOCIAÇÃO PRÓ-CULTURA E EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA DE MONTENEGRO
Mantenedora do Instituto de Educação São José
FICHA SÓCIOECONÔMICA – 2019
Eu,__________________________________________________________, venho solicitar a esta
Mantenedora a possibilidade de bolsa de estudo para:
NOME DO(a) ALUNO(a)________________________________________________SÉRIE____________
Escola de Origem _________________________________________
I I. FILIAÇÃO
Pai: ___________________________________________Nº Identidade _____________ CPF. _________
Estado Civil: ( ) casado ( ) solteiro ( ) viúvo Outro:__________________________________________
Nº telefone:___________________ e-mail____________________________________________________
Profissão_____________________________Empresa_________________________________________
Endereço: Rua___________________________________________________________ Nº____________
Bairro _____________________________
Moradia: ( ) Casa ( ) Apartamento
( ) Próprio(a) ( ) Alugado(a) ( ) Cedido(a)
( ) Financiado|(a) ( ) Outros
Mãe: __________________________________________ Nº Identidade _____________.CPF ___________
Estado Civil: ( ) casada ( ) solteira ( ) viúva Outro:__________________________________________
Nº telefone:___________________________ e-mail _____________________________________________
Profissão_____________________________Empresa_________________________________________
Endereço: Rua____________________________________________________________Nº____________
Bairro ____________________________________
Moradia: ( ) Casa ( ) Apartamento
( ) Próprio(a) ( ) Alugado(a) ( ) Cedido(a)
( ) Financiado|(a) ( ) Outros
III. RESPONSÁVEL LEGAL PELA MATRÍCULA: ( ) PAI

( ) MÃE Outro:_______________________

IV. COMPONENTES DO GRUPO FAMILIAR , INCLUINDO O(A) ALUNO(A)
NOME

IDADE

VÍNCULO

PROFISSÃO

RENDA

V. ANEXAR, A ESTA FICHA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
- Fotocópia da Certidão de Nascimento do aluno e CPF (se tiver) RG e CPF dos pais ou responsáveis legal;
- Em caso de pais separados ou divorciados, anexar termo de averbação e decisão judicial referente pensão
alimentícia;
- Três comprovantes de renda do grupo familiar (fotocópia do contracheque, comprovante de aposentadoria,
pró-labore com declaração do contador (DECORE), ou outros;
- Declaração de Imposto de Renda completa dos pais ou responsável legal do(a) aluno(a) com recibo de
entrega;
- Cópia da Carteira de Trabalho da primeira página da identificação e da página com último registro do contrato
de trabalho dos pais ou responsável legal. Se desempregado(a), cópia da página com data de saída;
- Cópia atual, conta de água, luz e telefone
- Se bens moradia alugados ou em amortização anexar comprovante;
- Situação permanente de gastos com saúde (hipertensão, diabetes, AIDS, Câncer,...) cópia nota fiscais e
exames;
- Negativa de DETRAN dos pais ou do responsável legal.
Expectativa de desconto …………..%
É indispensável o preenchimento de todos os dados bem como a apresentação de todos os
documentos para análise da ficha e solicitação feita
VI. DECLARAÇÃO
Declaro que as informações acima são verdadeiras e estou ciente de que a Associação Pró-Cultura e Educação
Comunitária de Montenegro poderá cancelar os descontos concedidos na mensalidade escolar de meu (minha)
filho(a), no caso de constatar alguma inveracidade nas mesmas.

Montenegro, ............de........................................de .......................

Assinatura do Responsável

