Centro Estudantil Universitário de Porto Alegre
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 3.404 de 9/7/1970 e pelo Decreto Estadual n.º 20.658 de
7/11/1970 e Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social do Ministério da Educação e Cultura pelo Processo
236.000/70 e Registrado na Secretaria do Trabalho e Ação Social com o n.º 1482.

Nome do candidato: _____________________________________________________Idade:____
Identidade: _____________________ CPF :____________________Tel:(___)_______-________
Naturalidade: ______________________________ E-mail: _______________________________
Data de nascimento: _____/_____/_____ Estado Civil:___________________________________
Nome do pai:
Nome da mãe:
Em caso de emergência chamar: __________________________ Tel:(___)________-__________
Endereço atual: __________________________________________________________________
Há quanto tempo reside neste endereço: _______Há quanto tempo estas em Porto Alegre: ______
Com quem reside atualmente? ______________________________________________________
Trabalha? (__)Sim (__)Não Endereço profissional: ______________________________________
Tel:(___) ________-__________ Salário: R$: __________________________________________
Possui gastos com moradia? (__)Sim (__)Não
se sim, quanto? R$______________
Possui gastos com estudo? (__)Sim (__)Não
se sim, quanto? R$
Recebes ajuda financeira da família? (__)Sim (__)Não
se sim, quanto? R$______________

Nome

Parentesco

Ficha do grupo familiar
Idade
Profissão

Renda

Estado Civil

Renda familiar total: R$
_ Quantas pessoas dependem dessa renda: __________
Pré-vestibular: (
) Graduação: (
) Mestrado: (
) Doutorado: (
)
Semestre: ___________________ Instituição: _________________________________________
Possui algum tipo de bolsa ou credito educativo: (__)Sim (__)Não
Se sim, qual: _____________________________ Qual porcentagem: ______________________
Se não, quem custeia teus estudos: __________________________________________________
Já morou em casa de estudante: (__)Sim (__)Não
Se sim, qual: __________________
Quanto tempo: _____________________ Endereço: ____________________________________
Data de inscrição na CEUPA_____/______/_____
Atesto para devidos que as informações declaradas acima são verdadeiras e que em caso de ser
selecionado respeitarei e cumprirei o estabelecido no edital de seleção, Estatuto e Regimento
Interno, bem como o previsto nas resoluções emitidas pelas comissões na CEUPA, sabendo que
esta é uma instituição autônoma, sem fins lucrativos, gerenciadas pelos próprios moradores e de
moradia não gratuita.

Assinatura do candidato

Assinatura do membro da CPAI

C.N.P.J.: 92.979.293/0001-19
Casa 1: Rua Sarmento Leite,1053 – CEP: 90050-170
Casa 2: Rua José do Patrocínio, 648 – CEP: 90050-002
Casa 3: Rua Luiz Afonso, 347 – CEP: 90050-310
Cidade Baixa—Porto Alegre/RS

