Apadrinhamento Prouni
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO

inscrição nº: _______

Dados Pessoais_____________________________________________________
CANDIDATO:__________________________________________________________________________________
Data nasc.: _____/_____/_____ RG: _______________________ endereço eletrônico:________________________
Sexo: ( ) Fem

( ) Masc

Estado Civil : ( ) Solteiro
Reside com: ( ) Pais
( ) amigos

( ) Casado

( )Viúvo

( ) Um dos pais - ( ) Pai ( ) Mãe
( )república

( ) sozinho

( )Separado

( ) Outro

( ) parentes ( )esposa ou companheira
( ) Outros: __________

Endereço onde o candidato reside enquanto realiza o curso superior:
Endereço _____________________________________________________________________________________
CEP: ________________ BAIRRO: _______________________ CIDADE: _________________ UF: _______
TEL Residencial: ( ___ ) _____________ TEL Comercial: ( ___ ) _____________ Falar com: __________________
TEL Recado: ( ___ ) ___________________ Falar com: ________________________________________________
Ponto de REFERÊNCIA da Moradia: ________________________________________________________________
Caso seja solteiro e seus pais residam em outra cidade, preencha os campos abaixo.
Endereço: _____________________________________________________________________________________
CEP: ________________ BAIRRO: _______________________ CIDADE: _________________ UF: _______
TEL Residencial: ( ___ ) _____________ TEL Comercial: ( ___ ) _____________ Falar com: __________________
TEL Recado: ( ___ ) ___________________ Falar com: ________________________________________________

Dados escolares_____________________________________________________
CURSO:________________________________ Período:_____ Turno ____________MATRÍCULA:________________
Ano previsto para o termino do curso: ________________ Possui dependências? ( ) Não ( ) Sim ________________

Dados Escolares dos pais, do cônjuge ou companheiro ____________________
Nome Pai : ________________________________
Escolaridade:
( ) nenhum
( ) Primeiro Grau incompleto
( ) Primeiro Grau completo
( ) Segundo Grau incompleto
( ) Segundo Grau completo
( ) Superior incompleto:
curso _________________
( ) Superior completo: curso _________________
Instituição onde concluiu ou estudou a última série:
_________________________________
Pública ( ) Particular ( )
Estuda: ( ) Sim ( ) Não

Nome mãe: _________________________________
Escolaridade:
( ) nenhum
( ) Primeiro Grau incompleto
( ) Primeiro Grau completo
( ) Segundo Grau incompleto
( ) Segundo Grau completo
( ) Superior incompleto:
curso _________________
( ) Superior completo: curso __________________
Instituição onde concluiu ou estudou a última série:
__________________________________
Pública ( ) Particular ( )
Estuda: ( ) Sim ( ) Não
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Dados Familiares____________________________________________________
Estado Civil dos pais (para candidato solteiro)
( ) Amigados ( ) Casados ( ) Desquitados ( ) Separados ( ) Solteiros ( ) Viúvo(a) ( ) Outro: ___________
Estado Civil do candidato quando possui cônjuge/companheiro:
( ) Amigados ( ) Casados ( ) Desquitados ( ) Separados ( ) Solteiros ( ) Viúvo(a) ( ) Outro: ___________

Pessoas que residem na casa: - indique o número de pessoas incluindo o candidato: ___________________________
Nome:__________________________________________________Parentesco: ____________________________
Idade: ______ Estado Civil: ________________ Escolaridade: ________________ Estuda:  sim  não
Nome: _________________________________________________parentesco: _____________________________
Idade: ______ estado civil: ________________ escolaridade: _________________ estuda:  sim  não
Nome: _________________________________________________parentesco: _____________________________
Idade: ______ estado civil______________

escolaridade: __________________ estuda:  sim  não

Nome: _________________________________________________parentesco: _____________________________
Idade: ______ estado civil: ________________ escolaridade: _______________ estuda:  sim  não
Nome: ________________________________________________ parentesco: _____________________________
Idade: ______ estado civil: ________________ escolaridade: ________________ estuda:  sim  não
Nome: _________________________________________________parentesco: _____________________________
Idade: ______ estado civil: ________________ escolaridade: _______________ estuda:  sim  não

Renda Familiar _____________________________________________________
 Lembre-se que os dados, inclusive os relativos à renda familiar, serão verificados. É muito importante
expor a verdade em todos os aspectos!
PAI ou cônjuge/companheiro: (Marcar mais de um x se houver mais de uma fonte de renda)
 Empregado/Contratado

 Dono ou sócio de empresa  Desempregado

 Afastado pelo INSS

 Autônomo (trabalha em casa ou sem local fixo) - Qual o tipo de atividade _____________________________
Salário: ___________________
Valor do Benefício ________________________
 Aposentado

Exerce alguma atividade remunerada?

 Sim  Não

Se trabalha, qual a função_______________________ Rendimento: _________
Local de Trabalho:__________________________________ Fone: (____) ______________
Endereço:____________________________________________Profissão:________________
Descreva o que o ele faz: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________Há quanto tempo?_________________
Recebe alguma remuneração ou comissão por fora do Salário?  Sim

 Não

Se sim, descreva a atividade:______________________________________________________________________
Rendimento: ___________________________

MÃE ou cônjuge/companheira: (Marcar mais de um x se houver mais de uma fonte de renda)
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 Empregado/Contratado
 Do Lar

 Dono ou sócio de empresa

 Desempregado

 Afastado pelo INSS

 Autônomo (trabalha em casa ou sem local fixo) - Qual o tipo de atividade _____________________

Salário: ___________________
Valor do Benefício ________________________
 Aposentada

Exerce alguma atividade remunerada?

 Sim  Não

Se trabalha, qual a função_______________________ Rendimento: _________
Local de Trabalho:_____________________________________________________Fone: (____) ______________
Endereço:_________________________________________________________Profissão:____________________
Descreva o que o ela faz: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ Há quanto tempo?_________________
Recebe alguma remuneração ou comissão por fora do Salário?  Sim

 Não

Se sim, descreva a atividade: _____________________________________________________________________
Rendimento: ___________________________
OUTRAS PESSOAS QUE MORAM NA CASA E POSSUEM RENDA:
1- Nome: _______________________________________________________Parentesco ____________________
 Empregado/Contratado
 Do Lar

 Dono ou sócio de empresa

 Desempregado

 Afastado pelo INSS

 Autônomo (trabalha em casa ou sem local fixo) - Qual o tipo de atividade _________

Salário: ___________________
Valor do Benefício ________________________
 Aposentado

Exerce alguma atividade remunerada?

 Sim  Não

Se trabalha, qual a função______________________Rendimento: ______________________
Local de Trabalho:____________________________________________________ Fone: (____) ______________
Endereço:_______________________________________________________Profissão:______________________
Descreva o que o ele faz: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ Há quanto tempo?_________________
Recebe alguma remuneração ou comissão por fora do Salário?  Sim

 Não

Se sim, descreva a atividade: _____________________________________________________________________
Rendimento: ____________________
2- Nome: _______________________________________________________ Parentesco ____________________
 Empregado/Contratado
) Do Lar

 Dono ou sócio de empresa

 Desempregado

 Afastado pelo INSS

(

 Autônomo (trabalha em casa ou sem local fixo) - Qual o tipo de atividade ________________

Salário: ___________________
Valor do Benefício ________________________
 Aposentado

Exerce alguma atividade remunerada?

 Sim  Não

Se trabalha, qual a função_______________________ Rendimento: _____________
Local de Trabalho:_____________________________________________________Fone: (____) ______________
Endereço:______________________________________________Profissão:_____________________ Descreva o que
o ele faz: ___________________________________________________Há quanto tempo_________________
Recebe alguma remuneração ou comissão por fora do Salário?  Sim

 Não

Se sim, descreva a atividade: _____________________________________________________________________
Rendimento: ____________________
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Outras Rendas (Além do salário)______________________________________
 Lembre-se de acrescentar todas as rendas da família!
Se for solteiro refira-se aos pais no caso de casados/companheiros, com relação ao cônjuge/companheiro
A Família Possui Outros Tipos de Renda?  NÃO  SIM - Especifique de onde vem a renda:
 Recebe Aluguel R$ ________  Rendimento de Poupança R$ _________ Ajuda de parentes R$ ___________
 Recebe Pensão R$ ________  Arrendamento de terras R$ _________  Outros: ____________R$_________

Declaração de Bens___________________________________________________
SUA MORADIA: casados/companheiros e solteiros com imóvel que resida nele
Situação:  Própria ou Quitada  Emprestada  Financiada - prestação R$ ________  Alugada R$____________
Descrição:  Madeira

 Alvenaria

 Mista

Qual a metragem?____________m2

Outros Imóveis (casa ou terreno) : ____________________________ Local:_________________________________
 Próprio

 Financiado -Numero total de parcelas: ______

Valor total do imóvel R$_________________

Caso seja solteiro e não more com eles, fale sobre MORADIA dos pais:
Situação:  Própria ou Quitada  Emprestada  Financiada - prestação R$ ________  Alugada R$____________
Descrição:  Madeira

 Alvenaria

 Mista

Qual a metragem?____________m2

Outros Imóveis (casa ou terreno) : ______________________ Local:________________________________________
 Próprio

 Financiado -Numero total de parcelas: ______

Valor total do imóvel R$_________________

AUTOMÓVEL:
Você ou cônjuge/companheiro possuem automóvel?
 NÃO  SIM - Modelo do carro: ________________________________ Ano: _______

 Quitado

 Financiado- Número total de parcelas: ______ Valor total do veículo R$__________
- Modelo do carro: ________________________________ Ano: _______

 Quitado

 Financiado- Número total de parcelas: ______ Valor total do veículo R$_____________________
Em caso de solteiros, preencha sobre os automóveis dos pais
 NÃO  SIM - Modelo do carro: ________________________________ Ano: _______

 Quitado

 Financiado- Número total de parcelas: ______ Valor total do veículo R$__________
- Modelo do carro: ________________________________ Ano: _______

 Quitado

 Financiado- Número total de parcelas: ______ Valor total do veículo R$_____________________

IMPORTANTE________________________________________________


Se há algo que você gostaria de nos comunicar, mas que não foi contemplado nesta ficha de inscrição, ou
mesmo justificar algo dos dados apresentados, por favor, escreva em uma folha e envie-nos junto com esta ficha
de inscrição

Declaro ainda que estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos
e/ou divergentes implicam no indeferimento do requerimento ou no cancelamento da concessão da bolsa, além de estar
sujeito às medidas judiciais cabíveis.
Curitiba,_________________________________

_______________________________
Assinatura do candidato
4

