COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII
Núcleo de Apoio Escolar/SERVIÇO SOCIAL
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA
Prezados Alunos(as), Pais/Responsáveis:
1. Leia o formulário com muita atenção para que sua solicitação não corra o risco de ser indeferida.
2. As informações prestadas no formulário são de uso exclusivo da Equipe de Serviço Social do Núcleo de Apoio Escolar, para o fim a que se destinam.
Serão tratadas de forma a resguardar o sigilo e a privacidade do aluno e de seus familiares.
Qual modalidade de assistência você requer?
( ) Auxílio Transporte
( ) Restaurante Universitário

( ) Auxílio Transporte e Restaurante Universitário

01 - Informações sobre o aluno(a)
Nome:
Data de nascimento:

/

/

N° de Matrícula:

Ano/ Turma:

Endereço:
Nº:

Apt.

Bairro:

Telefones: Fixo:

Cidade:

CEP:

Celular:

E-mail do aluno(a):
E-mail pais/responsáveis:
02 - Composição do grupo familiar - INCLUIR O(A) ALUNO(A)
Nome

Parentesco

Idade

Escolaridade

Atividade
Profissional

Renda Mensal
(R$)

03 - A família tem outras fontes de renda? Quais?

04 - O imóvel de moradia da família é:
SIM

NÂO

VALOR

Bolsa-família
BPC
Pensão
Renda Informal (vendas de produtos, comércio etc)
Rendimentos de aluguel
Ajuda de terceiros
Outros
05 – Alguma pessoa do grupo familiar possui veículo?

( ) SIM

Próprio e quitado
Próprio com prestações a quitar
Alugado
Herança
Cedido ou emprestado

( ) NÃO

06 - Como é o deslocamento da criança de casa para o colégio e vice-versa?
( ) A pé
( ) Transporte Escolar
( ) Ônibus Coletivo
( ) Veículo Próprio
( ) Outro. Qual? ___________________________________________________________

OBS:

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro que as informações prestadas são completas e verdadeiras. Estou ciente de que a constatação de inveracidade e/ou omissão de informações
acarretará na desclassificação do processo seletivo, independente da época em que forem constatadas, podendo vir a ser responsabilizado(a) criminalmente
pelo meu ato.
Autorizo o C.A João XXIII/Serviço Social a utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus direitos.
Juiz de Fora,

Assinatura do(a) responsável pelo(a) aluno(a).

de

de 2019.

