
Prefeitura Municipal de Rio Verde - GO
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Fundação Municipal de Assistência Social “Altair Coelho de Lima”
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA

3602-8815

CADASTRO PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO
 

1. DADOS DO ESTUDANTE

Nome:__________________________________________________________________

Sexo:_____________Data de Nascimento:_____________Estado Civil: ______________

RG:__________________CPF:__________________Naturalidade: _________________

Profissão:_______________________ E mail:  __________________________________

Endereço:_______________________________ Nº______ Bairro:  _________________

Ponto de Referência:  ______________________________________________________

Cidade: ________________________UF______________ CEP:  ___________________

Tel. Mãe/Pai:___________________Tel. Recado:______________Cel.: ______________

Há Quanto Tempo Reside em Rio Verde?   _____________________________________

Filiação: Mãe  ____________________________________________________________

               Pai   ____________________________________________________________

2. INFORMAÇÕES CURRICULARES

Curso Universitário: _________________________  Instituição: ____________________

Turno:_________________ Período:   _____________   Código: ____________________

Cidade: _________________ UF:_______________  Valor Mensalidade: _____________

Tem Curso Universitário Concluído: _________Qual? _____________________________

Qual Instituição: _________________________ Cidade:  __________________________

Escola em que fez 2º Grau__________________________ Cidade:  _________________

3. INFORMAÇÕES GERAIS

3.1 Do estudante:

Com quem reside:   (  ) Família    (  ) Parentes          (  ) República     (  ) Sozinho 

Meio de transporte:   (  ) Carro       (  ) Moto                (  ) Ônibus

Possui:   (  ) Terreno    (  ) Casa Própria   (  ) Fazenda

Tipo de moradia:   (  ) Própria     (  ) Alugada           (  ) Financiada      (  ) Cedida       (  ) República    

Despesa com moradia: Aluguel: R$ _____________ Financiamento: R$ _____________

Trabalha: (  ) Não      (  ) Sim Salário: R$ __________ Há quanto tempo? ___________________

Local: ____________________________________________________________________

Horário:  __________________________________________________________________

Outra bolsa de estudo: (  ) Não     (  ) Sim. Qual? __________________. Valor? R$ _______________

3.2 Da família do estudante

Possui  (  ) Carro   (  ) Moto   (  ) Terreno   (  ) Casa Própria   (  ) Fazenda

Outros universitários (  ) Não        (  ) Sim. Quantos: _______. Instituição: _____________



INFORMAÇÕES DO GRUPO FAMILIAR (de todos residentes na casa, exceto o aluno) 

1 – Nome Completo: _________________________________________ Parentesco: __________

      Idade:_________ Estado Civil: __________________Escolaridade: ____________________

      Profissão: _____________________ Local de Trabalho: ______________________________

      Renda: __________________ Cidade em que reside: ________________________________

2 – Nome Completo: _________________________________________ Parentesco: __________

      Idade:_________ Estado Civil: __________________Escolaridade: ____________________

      Profissão: _____________________ Local de Trabalho: ______________________________

      Renda: __________________ Cidade em que reside: ________________________________

3 – Nome Completo: _________________________________________ Parentesco: __________

      Idade:_________ Estado Civil: __________________Escolaridade: ____________________

      Profissão: _____________________ Local de Trabalho: ______________________________

      Renda: __________________ Cidade em que reside: ________________________________

4 – Nome Completo: _________________________________________ Parentesco: __________

      Idade:_________ Estado Civil: __________________Escolaridade: ____________________

      Profissão: ______________________ Local de Trabalho: _____________________________

      Renda: __________________ Cidade em que reside: ________________________________

5 – Nome Completo: _________________________________________ Parentesco: __________

      Idade:_________ Estado Civil: __________________Escolaridade: ____________________

      Profissão: _____________________ Local de Trabalho: ______________________________

      Renda: __________________ Cidade em que reside: ________________________________

6 – Nome Completo: _________________________________________ Parentesco: __________

      Idade:_________ Estado Civil: __________________Escolaridade: ____________________

      Profissão: _____________________ Local de Trabalho: ______________________________

      Renda: __________________ Cidade em que reside: ________________________________

7 – Nome Completo: _________________________________________ Parentesco: __________

      Idade:_________ Estado Civil: __________________Escolaridade: ____________________

      Profissão: _____________________ Local de Trabalho: ______________________________

      Renda: __________________ Cidade em que reside: ________________________________

Rio verde, __________ de ________________ de ___________. 

____________________________________ 
Assinatura do aluno



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SELEÇÃO 

Atenção: O aluno deverá apresentar cópias de todos os seus documentos e do grupo

familiar (dos que residem no mesmo imóvel que o aluno(a))  ou se residir sozinho e

depender da família para se manter (apresentar também os documentos do grupo

familiar)

Histórico Escolar do Ensino Médio do aluno.

Histórico Escolar da Faculdade, emitida pela Instituição , constando o período em que está

cursando: do  aluno  e  se  houver  outro  membro  da  família  que  esteja  cursando  ensino

superior. 

Boleto da última mensalidade do aluno – legível e  com o código administrativo

Documentos pessoais: do aluno e  de todos os componentes do grupo familiar: RG ( OBS.

Não será aceito CNH), CPF, certidão de nascimento (para menor de idade que não possui o

RG), título de eleitor e comprovante de endereço atualizado.

Comprovantes de despesas básicas: água, energia, telefone e plano de saúde.

Pensão alimentícia: comprovante de pagamento  ou recebimento  ( se o aluno ou membros

do grupo familiar pagar ou receber)

Comprovante  de  renda: do  aluno  e  de  todos  os  membros  da  família   (Holerite  ou

contracheque) residentes ou não com o estudante, que provém a despesa do aluno, ou que

receba por estágio, jovem aprendiz, etc.

Carteira de Trabalho: para quem está desempregado e para quem nunca trabalhou – (cópia

das páginas– da foto e da qualificação civil/da última empresa que trabalhou, onde consta

data da entrada e saída/e da próxima página em branco)

Seguro  desemprego: comprovante  de  recebimento  (do  aluno  e  dos  membros  da  família)

constando valor e quantidade de parcelas.

Ajuda financeira:  declaração  constando o valor que recebe feita pelo aluno ou pela pessoa

que ajuda (reconhecido firma)

Renda  informal: declaração  de  renda  com  firma  reconhecida  em  Cartório  se  houver

trabalhador informal, ou seja, aquele que trabalha sem carteira assinada ( autônomo, diarista,

confeiteira, pedreiro,  vendedor e etc...) ou recebe renda informal como: aluguel de imóveis.

Declaração de imposto de renda (IRPF – 2022): cópia constando o recibo e todas as páginas,

(para quem é declarante) ou isenção de Imposto de Renda (para quem não declara; mesmo não

declarando é necessário retirar a declaração de isento ) - que pode ser retirada no site da Receita

Federal ( www.receita.fazenda.gov.br) clica em Meu Imposto de Renda, após a direita da tela clica

http://www.receita.fazenda.gov.br/


em : Consultar Imposto de Renda;  depois clica em Etapas para realização deste serviço ; logo

abaixo,  clica  WEB:  consultar  restituição  IRPF  –  digite  o  seu  CPF,  data  de  nascimento,  os

caracteres sugeridos e  terá os dizeres: sua declaração não consta na base de dados da Receita

Federal) ,e faça a impressão do documento;

Aposentado ou pensionista: comprovante do recebimento de aposentadoria e/ou pensão; BPC

–  Benefício  da  Prestação  Continuada  (do  aluno  e/ou  dos  membros  do  grupo  familiar),

retirados no site do INSS (Meu INSS) ou na agência do INSS.

Tipo de moradia: se sua moradia for alugada (cópia do contrato de aluguel ou declaração do

locador, com respectivo valor, endereço e vencimento do contrato ou recibo de aluguel, com

firma  reconhecida,  no  nome  do  aluno  ou  do  responsável);  financiada (comprovante  de

pagamento da prestação no nome do aluno ou do responsável); em caso de imóvel cedido

(IPTU do ano vigente e  declaração pelo cedente constando seu CPF e reconhecido firma em

cartório)

Certidão de estado civil:   certidão de casamento ou de divórcio ou declaração no caso de

união  estável  reconhecido  firma das  assinaturas  no  cartório  (do Aluno ou dos  Pais);  se

separado de fato: declaração de separação constando a não dependência socioeconômica do

mesmo;

Certidão de óbito: pai, mãe (se fizesse parte do grupo familiar) ou cônjuge.

Atestado ou laudo médico: atualizado, no qual comprove que o aluno ou algum membro da

família possui problemas de saúde que gerem gastos significativos. ( Não será aceito exames

sem o laudo médico)

Documentos que comprovam que o aluno possui mais de três anos de  tempo de moradia no

Município de Rio Verde-GO. (deverá estar no nome do aluno)

● conta de luz, água, telefone fixo, gás e condomínio;

● contrato de aluguel;

● comprovante de pagamento de instituição de ensino;

● comprovante de pagamento de operadora de TV a cabo;

● boletos de IPTU ou IPVA;

● extrato do Fundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS);

● faturas de cartões de crédito; 

● extrato emitido por instituição bancária.

● carteira  de  Trabalho  (com a página  da  foto,  da  qualificação  civil,  da  última

empresa que trabalhou, ou seja, onde consta data da entrada e saída da empresa)


