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ANEXO I 

Formulário de Inscrição 

Instituição: UNIP PÓLO ITURAMA 

 

Antes de responder o questionário referente à solicitação do auxílio financeiro de que trata a 

Lei n° 3.804, de 18 de fevereiro de 2.009, com as alterações trazidas pelas Leis n° 3.845, de 7 

de julho de 2.009 e 3.971 de 22 de junho de 2.010, responda as seguintes alterações: 

É brasileiro nato ou naturalizado?    (   ) Sim    (    ) Não  

Está frequentando curso de graduação? (    ) Sim      (    ) Não  

Em qual das situações abaixo se encaixa (marque apenas uma das opções disponíveis): 

(     ) cursou o ensino médio completo em escola de rede pública? 

(     ) cursou o ensino médio completo em escola privada, na condição de bolsista integral de 

respectiva instituição? 

(     ) cursou o ensino médio parcialmente em escola de rede pública e parcialmente em 

instituição privada, na condição de bolsista integral de respectiva instituição? 

(     ) é portador de necessidades especiais, nos termos do Decreto n° 3.298, de 20/12/1999 

As informações prestadas são de inteira responsabilidade, devendo ser informações autênticas 

e se possível baseadas em documentação a ser apresentada no prazo estipulado no edital. Em 

caso de comprovada inautenticidade dos documentos e a inveracidade das informações 

prestadas implicará no encaminhamento de representação ao Ministério Público. 

a) Informação do (a) candidato (a) 

Nome: ________________________________________________________________ 

CPF: __________________________________ Data de nascimento: ____/____/_____ 

Estado Civil:   (     ) Solteiro  (     ) Casado ou vivendo em União Estável 

(     ) Separado        (     ) Viúvo          (     ) Outro _______________________ 
 

b) Endereço completo para comunicação 

Logradouro: ________________________________________________ n° _________ 

Complemento: ________________________ Bairro: ___________________________ 

Cidade: ___________________ UF: __________ CEP: _________________________ 

Telefone: _____________________________ e-mail: ___________________________ 

 

c) Reside ou está domiciliado no município de Iturama-MG, há pelo menos 02 (dois) 

anos?   (     ) Sim       (     ) Não  
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d) Possui bolsa de estudo, auxílio financeiro ou benefício similar de alguma instituição 

ou empresa? (     ) Sim            (    ) Não       (     ) FIES 

Se sim – Qual Instituição/Empresa: __________________________________________ 

 

e) Quanto à residência, você reside com:  

(   ) família (pai, mãe e avós) 

(    ) sozinho 

(    ) república 

(    ) com esposo (a) ou companheiro (a) e filhos 

(    ) em pensão 

(    ) outros 

Habitação: (    ) alugada     (     ) financiada     (     ) própria      (    ) cedida 

Tipo de imóvel: (    ) alvenaria    (    ) madeira    (    ) mista     (    ) outro  

Se imóvel financiado, valor do financiamento mensal em R$: _____________________ 

Se imóvel alugado, valor do aluguel em R$: ___________________________________ 

  

f) Quanto ao meio de transporte: 

Possui veículo (carro ou moto)?   (    ) Sim              (    ) Não  

Situação do veículo                       (    ) próprio          (    ) alienado   R$ _____________ 

Qual meio de transporte utilizado? 

(   ) carona / a pé        (   ) carro próprio     (    ) divide combustível    (   ) ônibus  

(    ) transporte da prefeitura  

Valor dos gastos com transporte em R$: ______________________________________ 

 

g) Recebe auxílio financeiro de terceiros?   (    ) Sim      (    ) Não  

 

h) Há outra pessoa do grupo familiar estudando em IES particular?  (    ) Sim   (   ) Não 

 

i) Quanto a doenças crônicas (gastos contínuos) no Grupo Familiar? (   ) Sim  (   ) Não 

 

Qual doença? 

__________________________________________________________________ 

Deficiência (   ) cegueira   (    ) mudez   (   )  surdez   (   ) mental    (   ) física   (   ) outra 

 

Valor mensal de gastos contínuos com doença crônicas no grupo familiar em R$: __________ 

 

j) Quanto ao patrimônio: 

Qual valor do patrimônio familiar em R$: _______________________ 

 

 

k) Dos abaixo citados, quais bens você ou sua família possui: 

(   ) casa   (   ) carro  (   ) terreno   (   ) apartamento  (   ) sala comercial   (   ) casa de praia ou 

rancho   (   ) não possui   (   ) computador – quantos? ______ (   ) televisão – quantos? _____      

(    ) Ar condicionado   (   ) Piscina  (   ) outros _____________________________________ 
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l) Trabalho voluntário 

Quanto à disposição para prestar serviço voluntário _______ horas/semanal 

 

Quantas horas de serviço voluntário você se dispõe a prestar no semestre? _______ horas. 

m) Informações profissionais 

 

Empresa onde trabalha: 

__________________________________________________________ 

 

CNPJ: ____________________________________ Fone: ____________________________ 

 

Renda Mensal em R$: _______________________ Função: _________________________ 

 

n) Informações do grupo familiar 

Nome completo Parentesco 
Instituição/Empresa 

que trabalha 
Função 

R$ Renda 

Mensal 

     

     

     

     

     

     

Total de componentes do Grupo Familiar: 

____________ 

Total renda mensal do grupo familiar                

R$ _________ 

Renda Per Capita em R$: _______________________ 

 

Iturama-MG, _______ de agosto de 2017 

 

 

_______________________________________________________________ 

Requerente 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, _________________________________________________________, brasileiro (a), 

estado civil _______________________, profissão __________________________, portador 

(a) do RG n° ____________________________, inscrito no CPF 

n°_______________________, residente e domiciliado na Rua/Avenida 

__________________________________, n° ___________, Bairro: 

____________________________________, Iturama-MG, DECLARO, sob as penas da lei, 

para fins de inscrição no processo de Auxílio Financeiro para Alunos de Baixa Renda 

Familiar que cursam o Ensino Superior, de que trata a Lei Municipal n° 3.804, de 18 de 

fevereiro de 2.009 e alterações trazidas pelas Leis n° 3.845, de 07 de julho de 2.009 e 3.971, 

de 22 de junho de 2.010, que sou residente e domiciliado (a) no endereço e município acima 

especificado, há mais de 02 (dois) anos.  

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma na presença de duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.  

 

Iturama-MG, ______ de agosto de 2017 

 

_________________________________________________________ 

Declarante 

 

TESTEMUNHAS: 

1) ____________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________ 

RG: ________________________________________________________ 

 

2) ____________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________ 

RG: ________________________________________________________ 

 


