
Documentos entregues para candidatura à Bolsa Convênio Prefeitura  

 

Aluno(a): _______________________________________________________________________ 

 

Curso: _______________________________________________Turno:  __________________ 
 

(   ) Declaração de matrícula expedida pela secretaria da Faculdade PIAGET; 

(   ) Histórico Escolar do Ensino Médio ou Equivalente; 

(   ) Ficha de Inscrição (Anexo I), que deverá ser devidamente preenchida e assinada; 

(   ) Questionário socioeconômico preenchido (Anexo II); 

(   ) Declaração (Anexo III); 

(   ) Cópia do RG e do CPF; 

(   ) Comprovante de renda familiar - contra cheque, declaração de firma empregadora ou declaração 

de autônomo (com firma reconhecida) dos últimos 03 meses de trabalhados do requerente e dos 

membros do grupo familiar; cópias do CTPS,  inclusive dos membros da família que se encontram 

desempregados. 

(   ) Comprovante de residência atual e de dois (02) anos atrás, do(a) candidato(a) e dos membros da 

família maiores de 18 anos, sendo aceitos somente documentos bancários, públicos, contas de água 

ou luz (em nome do requerente, de seus pais ou responsável legal); 

(    ) Certidão de quitação eleitoral; 

(   ) Cópia da Declaração de Imposto de Renda (pessoa física) do(a) requerente e de todos os membros 

do grupo familiar maiores de dezoito (18) anos ou comprovante de Declaração de próprio punho com 

firma reconhecida, informando que são desobrigados a fazer a declaração de Imposto de Renda; 

(    ) Preenchimento do Quadro Resumo de Renda (anexo V); 

(  ) Em caso de candidato menor de dezoito (18) anos, deverá preencher declaração dos pais ou 

responsáveis legais autorizando a sua participação, conforme modelo deste edital – anexo VI (se for o 

caso). 

 

(   ) ENVELOPE: nome completo, registro geral de matrícula da Faculdade PIAGET, curso e turno. 

 

Obs.:_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do(a) Candidato(a):_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Recebemos os documentos para candidatura à Bolsa - Convênio Prefeitura. 

 

Aluno(a):___________________________________________________________________________ 

    

Curso:____________________________________ Turno:______ Data: ____________________  

            

 

________________________________   _____________________________ 

Nome  Comissão de Bolsas Prefeitura          Nome funcionário  FacPIAGET 


