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IMPORTANTE: Todos os dados são de preenchimento 
OBRIGATÓRIO! 

 
FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO BOLSA DE ESTUDO ASSISTENCIAL 

 
(   ) Primeira Solicitação            (  ) Renovação  

 

 

1. ANTECEDENTES ESCOLARES 
 

Onde cursou Ensino Médio:    Ano de conclusão: _   

Participou do ENEM ( ) Sim    (    ) Não 

Possui curso superior? ( ) Sim    (  ) Não
 Especificar Curso/ Instituição:    

 

2. DADOS COMPLEMENTARES 

SOLICITAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ANO DE:    

O ALUNO JÁ POSSUI BOLSA DE ESTUDO? 
( )  Sim   Especificar o percentual ( % ):    
( ) Não 

 
BOLSA PARA O CURSO DE: _____________________________________ 
 
UNIVERSIDADE/INSTITUIÇÃO:____________________________________ 
 
CIDADE:_______________________________________ 

 
 

3. DADOS DO REQUERENTE 
 

NOME:    
 

DATA DE NASCIMENTO:  SEXO:  NACIONALIDADE:    
 

ESTADO CIVIL:  IDENTIDADE:  CPF:    

 

4. ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 

RUA, AV:        

BAIRRO:  CEP:   CIDADE:  

TELEFONE:   CELULAR:  

E-MAIL:      

PONTO DE REFERÊNCIA PARA FACILITAR A VISITA DOMICILIAR:       

5. SITUAÇÃO PROFISSIONAL: 

 

( ) Empregado 
( ) Desempregado 
( ) Aposentado/ Pensionista 
( ) Autônomo/ Trabalhador 
Informal ( ) Religioso 
Empresa/ Instituição Religiosa:   Telefone Comercial:    

Renda Mensal Bruta: R$   

 

6. SITUAÇÃO HABITACIONAL  

 

SITUAÇÃO DO IMÓVEL: 

( ) Próprio 
( ) Alugado Valor do aluguel: R$   
( ) Financiado Valor do Financiamento: R$   
( ) Cedido Especificar:  
( ) Congregação ou Casa Religiosa - Especificar:   
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Descrever a situação habitacional, considerando a estrutura física, conservação, número de cômodos, bem como se reside com 
pais, familiares, amigos, pensão, comunidade religiosa ou outros: 

 

 

 

 
Caso resida com grupo familiar complete o item 7, considerando as pessoas que moram em sua companhia. Do contrário, siga 
para o item 8. 

 

7. COMPOSIÇÃO FAMILIAR 
 

 

NOME / 
IDADE 

 
PARENTESCO 

 
ESCOLARIDADE 

 
PROFISSÃO / 

Ocupação 
atual 

 
RENDA 

MENSAL 
BRUTA ( R$ 
) 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

NÚMERO DE MORADORES NA CASA:     

RENDA MENSAL BRUTA DA FAMILIA: R$    

RENDA PER CAPITA: R$   

 

POSSUI IMÓVEL(IS)? 
( ) Não ( ) Sim Citar:    

 
DESPESAS COM CONDOMÍNIO? 
( ) Não ( ) Sim Especificar valor: R$    

 

POSSUI CARRO(S)? 
( ) Não ( ) Sim Citar:    

 

DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE? 

( ) Não ( ) Sim Especificar valor: R$    
 

DESPESAS COM DOENÇA? 
( ) Não ( ) Sim Especificar doença e média de gastos:    

 

A FAMÍLIA POSSUI OUTRAS RENDAS? 
( ) Não ( ) Sim Especificar valor: R$    

 

9. JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS: 

 
 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  

 

 
10. DOCUMENTOS EXIGIDOS 

Para a concessão da bolsa de estudo, o solicitante deverá apresentar de acordo com a sua realidade familiar, as cópias dos 
documentos abaixo relacionados juntamente com os originais. Caso seja necessário a assistente social poderá solicitar outros 
documentos aqui não listados. 

 

Informações: 
 O Questionário Socioeconômico não poderá conter rasuras ou uso de corretor líquido. 
 Pedido de benefício com documentação incompleta não será aceito. 
 A documentação deverá ser em cópia legível e atualizada, ou seja, referir-se ao mês atual ou ao anterior. 

 
1 –  requerimento dirigido ao Prefeito Municipal, o qual constará de modelo padrão; 

2 - cópia da Certidão de Nascimento ou Cédula de Identidade;  

3 - cópia do Título de Eleitor da zona eleitoral do Município de Santa Vitória; 

4 - certificado de reservista para os estudantes do sexo masculino;  

   5 - comprovante de matrícula junto à Instituição de Ensino; 

6 - declaração emitida pela instituição de ensino de que não possui nenhum financiamento educacional de qualquer órgão, não foi reprovado e 

não está com dependência em nenhuma matéria; 

  7 - comprovante de residência no Município há mais de 02 (dois) anos; 

  8 - comprovante de renda familiar e individual mensal juntamente com a declaração de imposto de renda do pai, da mãe e do aluno, dispensada a 

declaração nos casos de isenção de obrigatoriedade de declarar a renda através de declaração particular acompanhada de certidão de regularidade 

do CPF e declaração de que o CPF não consta na base de dados da receita federal relativamente à declaração do imposto de renda; 

 9 - declaração, firmada de próprio punho, e sob as penas da lei penal, que são verdadeiras as informações prestadas. 
 
 

11.DECLARAÇÃO 

Eu, abaixo assinado, solicito avaliação da ficha socioeconômica e declaro estar ciente e de acordo com as normas de 
concessão de bolsas de estudos da Prefeitura Municipal de Santa Vitória, bem como de que as informações prestadas neste 
documento são verídicas e autorizo o/a Assistente Social a conhecer, in loco, a situação apresentada. Nestes termos, peço 
deferimento. 

 

Santa Vitória/MG,  de  de  . 

 
 

Assinatura do Requerente:    


