Associação Paranaense de Cultura
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Pró-Reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento
CRÉDITO EDUCACIONAL
Dados Pessoais do Aluno
Nome Completo:

Código:

Curso:

Turno:

Campus:

Naturalidade:

Sexo: ( ) M

Idade:

Estado Civil:

RG:

Endereço:

CPF:
número:

Bairro:

UF / Cidade:

Telefone celular:

Telefone para recado:

( )F

CEP:
Telefone:

E-mail:

Condições de Moradia
(

) Própria

(

) Alugada - R$

(

) Financiada- R$

(

) Cedida - Por quem? :

(

) Estagiário

Condições Profissionais
(

) Empregado

(

(

) Autônomo / Trabalho Informal

) Desempregado - Quanto tempo?

(

) Nunca Trabalhou

Qual atividade exerce?

Empresa:

Telefone:

Função:

Renda Bruta Mensal:
Informações do Grupo Familiar
Dados Pessoais do (a) Cônjuge

Nome:

Idade:

Estuda: (

) Sim

(

) Não

Nº Filhos:

Instituição de ensino:

(

) Empregado (a)

(

(

) Autônomo / Trabalho Informal

) Desempregado(a) - Quanto tempo?

(

) Nunca Trabalhou

(

) Estagiário (a)

) União Estável

(

(

) Do Lar

Qual atividade exerce?

Empresa:

Telefone:

Função:

Renda Bruta Mensal:
Dados Pessoais dos Pais

(

) Casados legalmente

(

) Separados

(

) Falecido(a)

(

Nome do pai:

Idade:

Endereço:

número:

Bairro:
) Empregado

(

(

) Autônomo / Trabalho Informal

Telefone:

) Desempregado - Quanto tempo?

(

) Nunca Trabalhou

(

) Cedida - Por quem? :

Renda Bruta Mensal:
(

) Alugada - R$

(

) Financiada- R$

Nome da mãe:

Idade:

Endereço:

número:

Bairro:

CEP:

UF / Cidade:

(

) Empregado

(

(

) Autônomo / Trabalho Informal

Telefone:

) Desempregado - Quanto tempo?

(

) Nunca Trabalhou

(

) Do Lar

(

) Cedida - Por quem? :

Renda Bruta Mensal:
(

(

) Alugada - R$

) Financiada- R$

Há despesa com doenças grave no grupo familiar, cujo sustento dependa diretamente da família?
) Sim

Especificar:

) Aposentada/Pensionista

Telefone:

Função:

(

(

Qual atividade exerce?

Empresa:

) Própria

) Aposentado

Telefone:

Função:

(

(

Qual atividade exerce?

Empresa:

) Própria

CEP:

UF / Cidade:

(

(

) Sem Contato

(

) Não

Quem?

Qual o gasto mensal?

INFORMAÇÕES DO GRUPO FAMILIAR
Relacionar no quadro abaixo todos os componentes do seu grupo familiar que residam no mesmo endereço
Entende-se como grupo familiar (além do próprio candidato), um conjunto de pessoas que contribuam ou usufruam da mesma renda bruta mensal familiar,
desde que atendam aos seguintes graus de parentesco: pai; padrasto; mãe; madrasta; cônjuge; companheiro(a); filhos; enteados; irmãos; avó ou avô.

Nome Completo

Parentesco

Idade

Estado Civil

Atividade Funcional

Renda Bruta Mensal

IMPORTANTE: O preenchimento completo do formulário e a apresentação de todos os documentos solicitados são de exclusiva responsabilidade do aluno.

No processo de aferição das informações o candidato deverá apresentar fotocópia simples dos seguintes documentos:
I - RG e CPF próprios, e, de todos os membros do grupo familiar. Para menores de idade apresentar a Certidão de Nascimento;
II - Comprovante de residência do aluno (talão de luz, água, gás, conta de telefone fixo, fatura de cartão de crédito...);
III Comprovante das condições de moradia: se locada: contrato de locação ou recibo de pagamento, se financiada: a última
prestação paga;
IV- Comprovante de rendimentos do candidato e dos integrantes de seu grupo familiar;
V - No caso de desemprego, apresentar Aviso Prévio ou baixa de Carteira de Trabalho do estudante e/ou dos integrantes da família;
(página de identificação e do último contrato de trabalho)
VI - Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência;
VII - Comprovante de separação ou divórcio dos pais;
VIII - No caso de falecimento, certidão de óbito.
No caso de um deles não constar do grupo familiar, apresentar uma declaração com firma reconhecida justificando sua ausência.
OBS: Cabe a Comissão Avaliadora solicitar quaisquer outros documentos que julgar necessário para findar a análise.
* São considerados comprovantes de rendimentos:
I - se assalariado: contracheques ou Carteira de Trabalho atualizada;
II - se proprietário de empresa, trabalhador autônomo, ou profissional liberal, apresentar o comprovante de renda - DECORE,
emitido por contador ou técnico contábil inscrito no CRC;
III - se aposentado ou pensionista, o último comprovante de recebimento dos benefícios da Previdência Social;
IV - Para os demais casos, apresentar Declaração de renda com reconhecimento de firma e assinatura de (2) duas testemunhas;
V - Tratando-se de estágio, apresentar fotocópia do contrato e/ou comprovante de remunueração recebida.

__________________, ________, de ___________________ de ___________.

_____________________________________
Assinatura do Candidato(a)

ATENÇÂO!
*Todos os dados fornecidos estarão sujeitos à verificação e serão mantidos sob sigilo.

