FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO Nº. 07/2017
Programa Bolsa Instituições Públicas, Privadas, Cooperativas – PROBIN
(preencher com letra de forma ou legível)

Nome do candidato: _______________________________________________________________
Número do R.A.: _____________/2017 (é o número de registro do aluno na matrícula)
Nome da instituição (empresa) conveniada: _____________________________________________
________________________________________________________________________________

Informações Acadêmicas: (as informadas no ato da matrícula)
Curso: _________________________________________________________
Turno: _____________ (diurno, noturno ou integral)
Valor da mensalidade: R$ ______________

Informações Sócio-econômicas:
1. Como você tomou conhecimento do programa PROBIN?
( ) rádio

( ) jornal

( ) dep. pessoal da empresa (

) site da FAI

( ) outros: especificar________________________________________
2. Embora você se enquadrando nas exigências do PROBIN, sua renda familiar total daria a você
condições de frequentar um curso superior?
( ) sim

( ) não

3. Você participa com sua renda mensal para compor a renda do grupo familiar, ou seja, você ajuda na
manutenção de sua casa?
(

) sim

( ) não

4. Em sua casa, há despesas com doença grave no grupo familiar?
( ) sim

( ) não

5. Quais as condições de moradia do chefe do grupo familiar?
( ) própria ( ) cedida ( ) alugada (comprovar) ( ) imóvel financiado (comprovar)

6. Se o imóvel em que você mora for alugado ou financiado, qual o valor dispendido mensalmente? R$
_______________
7. O candidato reside com o grupo familiar?
( ) sim

( ) não

8. Em caso negativo, qual o valor mensal de sua despesa? R$ _________
9. O candidato concluiu todos os anos (séries) do Ensino Médio (antigo 2º grau) em escola da rede
pública?
( ) sim

( ) não

Documentos a serem anexados:
1- Cópia do RG e CPF do candidato e demais componentes do grupo familiar (se menor de 18 anos,
pode ser apresentada certidão de nascimento);
2 - Cópia autenticada da Carteira de Trabalho do aluno ou dos pais comprovando o vínculo
empregatício com a empresa conveniada;
3 - Cópia do último hollerit de cada um dos componentes do grupo familiar, demonstrando o valor
bruto recebido; (salário, pensão, aposentadoria); quem não trabalha trazer a cópia da carteira de
trabalho: da página da foto, qualificação civil (atrás da foto), da página do último contrato de
trabalho e da próxima página em branco.
a) caso seja trabalhador assalariado: cópia do último holerit demonstrando o valor bruto recebido
ou declaração do empregador comprovando o rendimento apresentado (a referida declaração deve ser
reconhecida em cartório).
b) caso seja aposentado ou pensionista apresentar comprovante de rendimentos;
c) No caso de trabalhador autônomo, cópia da IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal
do Brasil, ou cópias das guias de recolhimento ao INSS dos três últimos meses, compatíveis com a renda
declarada ou Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE, na forma original, dos
três últimos meses, feita por contador ou técnico contábil inscrito no CRC;
d) No caso de atividade rural, cópia da declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita
Federal do Brasil, ou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ ou notas fiscais de vendas dos
últimos seis meses.
e) No caso de profissional liberal, cópia da declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita
Federal do Brasil, ou cópias das guias de recolhimento ao INSS dos três últimos meses, compatíveis com a
renda declarada.

f) Se diretor de empresa, Sócio de empresas, comprovante de pró-labore, contrato social e cópia da
declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil; ou Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ.

3 – Caso a moradia não seja própria apresentar documentos comprobatórios (se for alugada cópia do
contrato de locação de imóvel e comprovante de pagamento de aluguel; se for financiada, cópia da
última prestação paga);
4 - Declaração (Anexo II) relacionando as pessoas que compõem o grupo familiar, descrevendo os
rendimentos de cada um, apresentar documentos comprovando o número de membros da família
(certidão de nascimento)
5 - Declaração (Anexo I) de que não possui curso superior.
6 - Comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de um deles não
constar do grupo familiar do candidato por essas razões;

O candidato poderá responder judicialmente, caso as informações apresentadas forem
falsas.

A falta de algum documento comprobatório implicará na eliminação do

candidato.
_________________, ____ de ____________ de 2017.

_________________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO I – PROCESSO SELETIVO Nº. 07/2017
Programa Bolsa Instituições Públicas, Privadas e Cooperativas - PROBIN

= D E C L A R A Ç Ã O =

Eu, ______________________________________________________,
R.A. nº __________ DECLARO, para os devidos fins, que não possuo graduação ou
licenciatura em curso superior.

Por ser verdade, firmo o presente, responsabilizando-me civil e
criminalmente por essa informação.

Adamantina (SP), _____de _____________de 2.017.

__________________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO II – PROCESSO SELETIVO Nº. 07/2017
Programa Bolsa Instituições Públicas, Privadas e Cooperativas – PROBIN

= D E C L A R A Ç Ã O =
Eu, _______________________________________________________________________,
R.A. nº _______/2017 DECLARO, para os devidos fins, que as pessoas abaixo compõem o grupo familiar a
que pertenço cujas rendas informadas não são superiores a dois (02) salários mínimos vigentes “per capita”.
Nome

Parentesco

Profissão

Rendimento mensal
bruto (R$)

TOTAL BRUTO DOS RENDIMENTOS: =====

R$ _______________________

Observações: RENDA BRUTA é o valor sem nenhum desconto.
Poderão ser relacionadas às pessoas pelos seguintes graus de parentesco, a partir do candidato: mãe,
madrasta, pai, padrasto, cônjuge, companheiro (a), filho(a), irmão/irmã, avô/avó. Essas pessoas
poderão ser consideradas membros de uma mesma família, desde que residam na mesma moradia do
chefe do grupo familiar e que usufruam da renda do chefe ou que possuam rendimentos individuais;
- cópia do último hollerit de cada um dos componentes do grupo familiar, demonstrando o valor
bruto recebido (salário, pensão, aposentadoria); quem não trabalha trazer a cópia da carteira de trabalho:
da página da foto, qualificação civil (atrás da foto), da página do último contrato de trabalho e da próxima
página em branco.

a) caso seja trabalhador assalariado: cópia do último holerit demonstrando o valor bruto recebido
ou declaração do empregador comprovando o rendimento apresentado (a referida declaração deve ser
reconhecida em cartório).
b) caso seja aposentado ou pensionista apresentar comprovante de rendimentos;
c) No caso de trabalhador autônomo, cópia da IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita
Federal do Brasil, ou cópias das guias de recolhimento ao INSS dos três últimos meses, compatíveis
com a renda declarada ou Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE, na
forma original, dos três últimos meses, feita por contador ou técnico contábil inscrito no CRC;
d) No caso de atividade rural, cópia da declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil, ou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ ou notas
fiscais de vendas dos últimos seis meses.
e) No caso de profissional liberal, cópia da declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil, ou cópias das guias de recolhimento ao INSS dos três últimos meses,
compatíveis com a renda declarada.
f) Se diretor de empresa, Sócio de empresas, comprovante de pró-labore, contrato social e cópia da
declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil; ou Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ.
3 – Caso a moradia não seja própria apresentar documentos comprobatórios (se for alugada cópia do
contrato de locação de imóvel e comprovante de pagamento de aluguel; se for financiada, cópia da
última prestação paga);
4 - Declaração (Anexo II) relacionando as pessoas que compõem o grupo familiar, descrevendo os
rendimentos de cada um, apresentar documentos comprovando o número de membros da família
(certidão de nascimento)
5 - Declaração (Anexo I) de que não possui curso superior.
6 - Comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de um deles não
constar do grupo familiar do candidato por essas razões;
Por ser verdade, firmo o presente, responsabilizando-me civil e criminalmente por essa informação.

Adamantina (SP), _____de _____________de 2.017.

__________________________________________
Assinatura do candidato

