FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO
Protocolo: _____/20___

FAVOR PREENCHER TODOS OS ITENS, BEM COMO TRAZER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS, SOB
PENA DE NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO.

Período de entrega: 07/10/2019 a 11/10/2019
À
Comissão de Bolsas de Estudo da
INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DE NOVO HAMBURGO
Novo Hamburgo - RS

IDENTIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL FINANCEIRO:_______________________________________________________________________
ENDEREÇO COMPLETO :___________________________________________________________________________
TELEFONES PARA CONTATO: (

) _______________ (

)________________ (

)________________ .

ALUNO/A:___________________________________________________ CÓDIGO DO ALUNO/A:____________
E-mail:______________________________________________________
Assinale abaixo o Curso pretendido para o ano letivo de 2020:
Unidade: ( ) Fundação Evangélica

Centro de Educação Profissional
( ) Administração
( )Comercio Exterior
( )Informática
( )Logística

Na condição de responsável financeiro do aluno acima identificado, não tendo capacidade de pagar a mensalidade
integral, venho requerer a concessão de matrícula com valor reduzido para o ano letivo de 2020.
Estou ciente de que a aceitação do pedido não equivale à concessão de redução, que fica a critério exclusivo da
Comissão de Bolsa designada pela IENH conforme Portaria instituída pela Diretoria da Instituição.
O requerente deverá entregar este formulário preenchido observando os prazos fixados no regulamento vigente, bem
como todos os documentos solicitados.

__________________________, ___ de ________________ de _____.

___________________________________________
Assinatura do responsável financeiro

ESTADO CIVIL DO/A RESPONSÁVEL FINANCEIRO/A
1. Casado
( )
2. Separado/a ou Divorciado/a
( )
Há quanto tempo?_____________
2° casamento
( ) sim ( ) não
3. União Estável
( )
Há quanto tempo?_____________
3. Viúvo/a
( )
4. Solteiro/a
( )

APURAÇÃO DA RENDA BRUTA MENSAL
O requerente da bolsa de estudos deverá declarar no quadro abaixo TODOS OS INTEGRANTES do grupo familiar
inclusive o solicitante da bolsa de estudos.

INTEGRANTE

GRAU DE PARENTESCO

DATA DE NASC.

FONTE DE RENDA

REND. BRUTO MENSAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RENDA BRUTA TOTAL

TOTAL DA RENDA PER CAPITA (RENDA BRUTA TOTAL/N°DE DEPENDENTES)

CONDIÇÕES DE MORADIA
( ) Própria
( ) Alugada
>> Valor do aluguel: R$ ___________ (comprovar)
( ) Em amortização
>> Valor da prestação: R$ ___________ (comprovar)
( ) Cedida, por quem:______________________________________________________________

Checklist da documentação necessária (Uso interno da escola-não preencher)
( ) Cópia dos documentos de Identificação do Candidato e do grupo familiar..
( ) Cópia dos comprovantes de renda de todos integrantes do grupo familiar
( ) Cópia da última conta de energia elétrica.
( ) Cópia da última conta de água e/ou condomínio.
( ) Cópia da última conta de telefone. (fixo e/ou móvel)
( ) Cópia do comprovante das condições de moradia.
( ) Outros ___________________
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JUSTIFICATIVA
Justifique a necessidade de concessão de Bolsa de Estudos. (se necessário, use o verso)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ALERTA: A concessão de reduções nas mensalidades escolares está diretamente vinculada a isenções tributárias.
Todos os contemplados com percentual de redução, estão sujeitos à fiscalização, o que responsabiliza diretamente
Vossa Senhoria por todos os dados constantes do formulário. Logo, os itens preenchidos devem conter dados precisos
e verdadeiros a respeito da condição de carência da família, sob pena de severas sanções, tais como perda imediata
do benefício eventualmente concedido e devolução à IENH dos valores descontados por ocasião da concessão da
redução em relação à mensalidade integral. Nesses termos, requer a IENH, que Vossa Senhoria preencha a declaração
abaixo:
Eu, __________________________________ (requerente) inscrito no CPF sob n.º ________________ declaro, sob as
penas da Lei, que todas as informações prestadas nesse formulário são absolutamente verdadeiras.
Local e data:_______________ ___/___/_____

___________________________________________________
Assinatura do responsável financeiro
_______________________________________________________________________________________________
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS
PROCESSO SELETIVO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2020.
Eu,____________________________designada/o pela comissão de Bolsa da IENH ao recebimento dos documentos
relacionados ao processo de concessão de bolsa de estudos para o ano letivo de 2020, declaro que:
__________________________________________ compareceu a esta instituição e entregou os documentos para
comprovação, conforme exigência em regulamento interno vigente. Das informações prestadas por ocasião de sua inscrição
no processo seletivo, fica o candidato advertido de que a entrega dos documentos supra referidos não afasta a necessidade
de apresentação de quaisquer outros documentos adicionais eventualmente julgados pela Comissão de Bolsa.
Fica ainda advertido de que a apresentação de documentos inidôneos à instiuição ou a prestação de informações falsas por
ocasião da inscrição implicarão a reprovação do candidato pela Comissão de Bolsa.
PROTOCOLO: ____/20____ ASSINATURA:____________________________________________ DATA ___/___/___
______________________________________________________________________________________________
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS
PROCESSO SELETIVO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2020.
Eu,____________________________designada/o pela comissão de Bolsa da IENH ao recebimento dos documentos
relacionados ao processo de concessão de bolsa de estudos para o ano letivo de 2020, declaro que:
__________________________________________ compareceu a esta instituição e entregou os documentos para
comprovação, conforme exigência em regulamento interno vigente. Das informações prestadas por ocasião de sua inscrição
no processo seletivo, fica o candidato advertido de que a entrega dos documentos supra referidos não afasta a necessidade
de apresentação de quaisquer outros documentos adicionais eventualmente julgados pela Comissão de Bolsa.
Fica ainda advertido de que a apresentação de documentos inidôneos à instiuição ou a prestação de informações falsas por
ocasião da inscrição implicarão a reprovação do candidato pela Comissão de Bolsa.
PROTOCOLO: ____/20____ ASSINATURA:____________________________________________ DATA ___/___/___
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