MUNICÍPIO DE BARIRI
________________________________________________________________________________

PROTOCOLO
Nº

/2014
DATA: _____/_____/2017
Responsável:__________

Programa Municipal de Assistência Estudantil (PMAE) 2017
QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO
(de acordo com a Lei Municipal nº 4.4545/2015)

Dados Pessoais

Nome Completo:__________________________________________________________
Nome do Pai:_____________________________________________________________
Nome da Mãe:____________________________________________________________
Endereço:___________________________________________ Bairro:_______________
Tel:(

)__________________ Cel:(

Tel para recado: (

)_________________________________________

)___________________ Falar com:___________________________

RG: ________________________________ CPF: _______________________________
Sexo: ( ) Feminino

( ) Masculino

Data de nascimento: ___/___/_____
Estado Civil:
( )

Solteiro

( )

Casado

( )

União Estável ( )

Separado / Divorciado

( )

Viúvo

Instituição de Ensino:_______________________________________________________
Matrícula (RA):____________________ Curso:__________________________________
Início em:_________________________Término previsto:_________________________
RG:______________________________CPF:__________________________________
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1.

Você desenvolve alguma atividade remunerada? ( )Sim

( ) Estagiário

( ) Emprego fixo, registrado

( ) Funcionário público

( ) Não

( ) Emprego Fixo autônomo

( ) Desempregado

( ) Nunca trabalhou.

2.

Qual sua participação na vida econômica de sua família?

( )

Não trabalho e meus gastos são pagos por meus pais;

( )

Trabalho e sou independente financeiramente;

( )

Trabalho, mas dependo do auxilio dos meus pais financeiramente;

( )

Trabalho e contribuo nos gastos da casa com minha família

( )

Trabalho e sou responsável pelo sustento da família.

3.

Qual sua renda mensal individual?

( )

nenhuma

( )

De 04 à 05 salários-mínimos

4.

Você está inscrito em algum programa de incentivo estudantil?

( )Sim

( ) 01 salário-mínimo

( ) De 02 à 03 salários-mínimos

( ) Acima de 05 salários-mínimos

( ) Não

Se sim, qual?
(

) FIES. _____% de desconto. Valor: R$ ___________.

(

) PROUNI . _____% de desconto. Valor: R$_______________.

(

) PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA. _____% de desconto. Valor: R$ ____________.

(

) OUTRO: ___________________. Valor: R$ ___________.

OBS: anexar comprovante se a resposta foi afirmativa.
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5.

Onde você frequentou o Ensino Médio:

Todo em escola pública
Todo em escola particular
Maior parte em escola particular
Maior parte em escola pública
Maior parte em escola particular com bolsa (____%)
Todo em escola particular com bolsa (____%)

6.

Você frequentou curso pré vestibular?

( )

Sim, particular.

( )

Sim, particular com bolsa parcial

( )

Sim, particular com bolsa integral

( )

Sim, Público

( )

Não.

Informações Familiares

1.

Situação conjugal dos pais: ( ) Vivem juntos

( ) Vivem separados

2.

Tem filhos? ( ) Sim ( ) Não

3.

Paga pensão alimentícia?

4.

Recebe pensão alimentícia? ( )Sim - Valor: R$_____________ ( ) Não

Se sim, quantos moram com você?____________
( )Sim - Valor: R$_____________ ( ) Não
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5.

Composição Familiar

Orientações:
*

Assinalar grau de parentes em relação a você.

*

Favor, se inclua na tabela. Se necessário, escreva além dela.

*

Declarar todos os moradores de seu domicílio, todos os que contribuem na renda familiar e

os que dela dependem.
*

Declarar valor da aposentadoria, em caso de aposentados.

*

Em caso de autônomos e pessoas sem salário fixo, declarar média.

*

Anexar todos os comprovantes das informações referente a renda familiar, inclusive cópia

da carteira de trabalho (inclusive para autônomos) e holerites. Anexar também, comprovante da
declaração de imposto de renda, mesmo se isento.

Nome

Grau de
parentesco

Idade

Profissão

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6.

A casa que sua família reside é:

( )

Emprestada ou cedida( )

Própria em pagamento

( )

Alugada

( )

Própria quitada.

Salário

Escolaridade
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7.

Favor informar gastos mensais aproximados com:

TV por assinatura
Internet
Água
Luz elétrica
Financiamento ou alguém da casa
Financiamento de carro ou Moto
Empréstimo
Alimentação e higiene doméstica
Combustível
Secretária do Lar ou Diarista
Faculdade (mensalidade)
Saúde
Telefone

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Outros

R$

Total

R$

Obs: ANEXAR OS COMPROVANTES DAS INFORMAÇÕES ACIMA REFERENTE AOS GASTOS MENSAIS.

8 - Qual principal motivo para você estar solicitando este auxílio?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que as informações acima mencionadas são verdadeiras e verídicas, respondendo
criminalmente por qualquer ato em discordância com a realidade de minha renda familiar.
Bariri, ______ de ___________________ de 2017.

____________________________________________
Assinatura do estudante/responsável
RG _________________________

