REQUERIMENTO DE BOLSA DE ESTUDO
Nome: ________________________________________________________________________
Data de nascimento: _________________ RG: ___________________________
Endereço/Residencial:____________________________________________________________
Setor: _____________________ Cidade: ____________________ CEP: ___________________
Fone Res: _________________ Cel: ____________________ Trab: _______________________
Profissão: _________________________ Local de trabalho: _____________________________
Telefone: _____________________________

Já é aluno da escola: (

) Sim ( ) Não

Se não, já estudou línguas em alguma outra escola:

(

) sim

( ) não

Onde e quanto tempo: ____________________________________________________
Fez teste de nível no Projeto Línguas:

(

) sim

(

) não

Se sim, e em qual nível ficou: ____________________ Quando____________________
É bolsista atualmente? (

) Sim (

) Não

Já foi contemplado com bolsa de estudo no Projeto Línguas?
(

) Sim (total)

(

) Sim (½ bolsa)

(

) Não

Se marcou “sim” e não é bolsista atualmente, explique o motivo da perda:
______________________________________________________________________________
* Requerendo bolsa para: (campo obrigatório)
Língua: _____________ Nível: _____ Horário: _________ Dias: _____________

Goiânia, ______ de ________________________de _______.

______________________________________________
Assinatura do aluno ou responsável

Uso da secretaria :
Secretaria atendente :____________________________________ Data: ____________
Obs :

1. ESCOLARIDADE
Qual sua escolaridade: ...................................................................................................................
Onde estuda: ..................................................................................................................................
Se universitário, qual curso faz: .....................................................................................................
Você já foi contemplado com bolsas de estudo em outra escola? ..................................................
2. CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO
Mora com os pais: ( ) Sim ( ) Não
Qual o tipo de moradia: ( ) casa própria ( ) casa de estudante ( ) casa cedida (
alugada - valor do aluguel: .................................

) casa

Composição familiar e situação sócio- econômica (familiares residente na mesma casa ou
participantes da renda familiar)
Primeiro
Parentesco Escolaridade Profissão/
Idade
Estado Civil Renda
Nome
ocupação
mensal
CANDIDATO

1

2
3
4
5
6
7
Obs: todas informações contidas no quadro acima deverão ser comprovadas.
3. SITUAÇÃO DE TRABALHO E RENDA DO REQUERENTE
Em relação ao orçamento familiar, qual a sua situação atual?
(a) dependente financeiramente dos pais ...................................................................(
(b) independente financeiramente ............................................................................. (
(c) independente financeiramente e responsável por parte das despesas domésticas (

)
)
)

Você trabalha:

( ) sim Atividade: ......................... Quanto recebe: R$: .........................
( ) eventualmente ( bico )
( ) em tempo integral
( ) carteira assinada
( ) não
Como se mantém: ...............................................................................................................
4.CONDIÇÃO DE TRANSPORTE
Que meio de transporte utiliza normalmente?
( ) transporte coletivo ( ) transporte próprio: (

) moto / (

) carro / (

) bicicleta

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas.
Goiânia, ___/___/___.
..............................................................................................................................................
Aluno ou responsável

Documentação necessária para requerer a bolsa de estudo.
 Xerox dos documentos pessoais do aluno e/ou do responsável (CI e CPF)
 Contas do último mês de água, luz e telefone fixo e celular (constando nome, endereço,
valor e o histórico dos últimos meses). Caso não possui uma das contas, favor justificar.
 Comprovante de renda (atual) do aluno e/ou dos responsáveis (todos os valores citados na
tabela de composição sócio-econômica devem ser comprovados, sendo carteira assinada
ou não)
 Declarar todos os benefícios sociais do governo (salário família, bolsa família etc.)
 Se divorciado(a) declarar/informar o valor da pensão dos filhos.
 Se desempregado, trazer copia da rescisão contratual.
 Se autônomo, trazer declaração de imposto de renda.
 Comprovante de matrícula da escola em que estuda (se for escola particular deve constar o
valor da mensalidade).
 Contrato de locação ou recibo se residir em imóvel alugado com endereço telefone e
número dos documentos do locatário.
 Se residir em imóvel financiado trazer cópia (recente) do recibo de prestação.

Serão desclassificados:
 As fichas não preenchidas corretamente;
 A falta de qualquer um dos documentos pedidos acima (não justificados), ou em
desacordo com as exigências requisitadas.
Observem a data estipulada para a entrega dos pedidos de bolsa, pois em nenhuma
ocasião serão aceitas após esta data.

Taxa de Inscrição por pedido: R$ 5,00 (paga na entrega do pedido)
OBS: Todos os documentos e informações recebidas serão mantidos no mais absoluto sigilo.

