
























ANEXO I - FICHA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO

Mantida: Colégio ESIC Cidade: Curitiba/PR   Ano Letivo: 2022

I - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO(A):

Nome completo:

Data de nascimento:           /            /               Idade:                  CPF:                                        Sexo:   (     ) F          (     ) M

Educação Básica: (     ) Ensino Fundamental   (     ) Ensino Médio                            Ano/Série:

Pessoa com deficiência: (     ) Sim (     ) Não               Qual?:

Possui laudo médico? (     ) Sim  (     ) Não  Recebe o benefício de prestação continuada (BPC)? (     ) Sim  (     ) Não

II- IDENTIFICAÇÃO DOS PAIS E DO RESPONSÁVEL LEGAL

INFORMAÇÕES DA MÃE:

Nome completo:

Situação da mãe: (   ) Presente (   ) Falecida (   ) Separada (  ) Outros:

Endereço:                                                                                             Nº:                                   Bairro:

Cidade:                                                     CEP:                                   Estado:                            Tel Res:   (         )

Tel Cel:   (         )                             Data de Nasc.:        /        /        RG/Órgão expedidor:                                    /

CPF:                                                          Local de trabalho:

Função:

(  )Registrada (  )Autônoma (  )Aposentada (  ) Trabalho Informal (  ) Desempregada (  ) Outros:

INFORMAÇÕES DO PAI:

Nome completo:

Situação da mãe: (   ) Presente (   ) Falecida (   ) Separada (  ) Outros:

Endereço:                                                                                             Nº:                                   Bairro:

Cidade:                                                     CEP:                                   Estado:                            Tel Res:   (         )

Tel Cel:   (         )                             Data de Nasc.:        /        /        RG/Órgão expedidor:                                    /
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CPF:                                                          Local de trabalho:

Função:

(  )Registrada (  )Autônoma (  )Aposentada (  ) Trabalho Informal (  ) Desempregada (  ) Outros:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL (preencher somente quando este não for o pai ou a mãe):

Nome completo:                                                                                                      Parentesco:

Endereço:                                                                                             Nº:                                   Bairro:

Cidade:                                                     CEP:                                   Estado:                            Tel Res:   (         )

Tel Cel:   (         )                             Data de Nasc.:        /        /        RG/Órgão expedidor:                                    /

CPF:                                                          Local de trabalho:

Função:

(  )Registrada (  )Autônoma (  )Aposentada (  ) Trabalho Informal (  ) Desempregada (  ) Outros:

Documento Comprobatório da Responsabilidade:

Órgão expedidor:                                                                                   Vigência:

III – RENDA SUPLEMENTAR:

A Família está inserida em algum Programa de Transferência de Renda? (  ) Sim (  ) Não

(   ) Programa Bolsa Família Valor R$

(   ) Programa Renda Cidadã Valor R$

(   ) Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima Municipal         Valor R$

(   ) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil Valor R$

(   ) BPC – Benefício de Prestação Continuada Valor R$

(    ) Outro    Qual? Valor R$

Número do NIS (Número de Identificação Social):

A Família possui alguma renda extra (pensão, aluguel, outros): (  ) sim ( ) não

Qual(is)? Valor R$
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IV - DESPESAS MENSAIS:

Alimentação R$ Rede de Esgoto (Água) R$

Telefone R$ Energia Elétrica (Luz) R$

Transporte R$ Combustível R$

Plano de Saúde R$ Parcelamento de Dívidas R$

Financiamentos R$ Medicamentos R$

Aluguel/Condomínio R$ Outras Despesas R$

Total Despesas R$
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V - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE MEMBROS FAMILIARES: (Iniciar o preenchimento do quadro com os dados do
candidato(a). Neste quadro deverá constar o nome de todas as pessoas que moram na mesma residência do(a)
candidato(a), inclusive crianças.).
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Declaro, sob as penas da lei 2.848/40, serem verdadeiros os dados por mim fornecidos neste formulário e estou
ciente de que a não veracidade das informações acarretará na perda da vaga e concordo com a possibilidade do
recebimento de visita domiciliar de representante institucional com vistas à complementaridade de dados.

Curitiba,                      de                           de 2021.

Nome legível do responsável do candidato (a):

CPF:

Assinatura do responsável do candidato(a):

V - CAMPO PARA AVALIAÇÃO

RENDA FAMILIAR BRUTA R$

RENDA FAMILIAR PER CAPITA * R$

* Renda Familiar Per Capita = Valor da renda familiar bruta, dividido pela quantidade de pessoas que residem
com o(a) candidato(a) à bolsa de estudos.

VI – AVALIAÇÃO FINAL

(   ) Indeferido

(   ) Deferido (   ) Bolsa Integral  100% (  ) Bolsa Parcial  50%

Justificativa:
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Curitiba,              de                         de 2021.

Ari Erthal Diretor Geral

Rosana Nielsen Coordenadora Financeira

Shirley Mariano Assistente Social
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ANEXO II - Quantidade de bolsas

Mantida: Colégio ESIC Cidade: Curitiba/PR   Ano Letivo: 2022

I. Quadro de bolsas

ANO/SÉRIE Bolsa de Estudo Integral Bolsa de Estudo Parcial (50%)

1º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

1 3

2º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

1 3

3º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

1 3

4º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

1 3

5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

1 3

6º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

3

7º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

3

8º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

3

9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

3

1º SÉRIE DO ENSINO
MÉDIO

3

2º SÉRIE DO ENSINO
MÉDIO

3

3º SÉRIE DO ENSINO
MÉDIO

3

TOTAL DE BOLSAS
OFERECIDAS

5 36
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ANEXO III – LISTA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE DEVERÃO SER ANEXADOS AO
FORMULÁRIO (ANEXO I):

A Ficha Socioeconômica deve ser preenchida, sem rasuras, assinada pelo pai, mãe e/ou
responsável legal e instruída com os seguintes documentos de todos os membros do grupo
familiar, incluindo o(a) candidato(a).

1. Cópia de documento de identificação e do CPF, de todos os membros do grupo familiar.
Somente um dos seguintes comprovantes:
a) Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da Federação;
b) Carteira Nacional de Habilitação, no prazo de validade;
c) Certidão de nascimento, quando menor de 18 anos;
d) Certidão de Casamento, Declaração de União Estável ou Certidão de Divórcio, quando for o

caso.

2. Fotocópia do atestado de óbito do pai e ou mãe, caso houver.

3. Cópia do comprovante de residência, em nome do responsável. Serão aceitos: cópia de
contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel); E quando:

3.1 Moradia Própria:
a) Cópia da certidão de registro do imóvel ou cópia contrato de compra e venda do imóvel;
b) No caso de posse do imóvel, apresentar declaração de próprio punho, conforme modelo de

declaração disponibilizado no Anexo IV, com assinatura reconhecida em cartório, e um
comprovante de residência.

3.2 Moradia Financiada:
a) Cópia do último comprovante/boleto de financiamento do imóvel;

3.3 Moradia Alugada (Anexo IV):
a) Cópia do Contrato de aluguel com vigência em curso, registrado em cartório; ou
b) Declaração do proprietário do imóvel, com assinatura reconhecida em cartório, constando

as seguintes informações: Descrição e endereço do imóvel; o nome do locatário; o valor
mensal do aluguel; e, o prazo de locação (se o contrato for por prazo determinado).

c) Além dos comprovantes exigidos nos itens "a" e "b", apresentar cópia de um comprovante
de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel, com,
no máximo, 30 (trinta) dias de vencimento;

d) Cópia dos dois últimos recibos de aluguel, emitidos pela imobiliária ou pelo proprietário do
imóvel.

3.4 Moradia Cedida (Anexo IV):
a) Se residente em moradia ou cômodo cedido, apresentar declaração do proprietário do

imóvel, com assinatura reconhecida em cartório, confirmando que cede o imóvel para
moradia do candidato e/ou de seu grupo familiar, acompanhada de um dos comprovantes
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de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel com
vencimento de, no máximo, 30 (trinta) dias;

b) Se residente em imóvel funcional público, apresentar cópia do Termo de Ocupação pela
instituição cedente.

4. Em caso de doença crônica, anexar fotocópia dos laudos médicos;

5. Fotocópia do boletim escolar do aluno, ano vigente;

6. Comprovantes de Renda
a) Cópia completa da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF,

acompanhada do Recibo de Entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, se for o caso. São válidas as declarações referentes ao
exercício do último ano.

b) Nos casos de Isentos de IRPF, apresentar impressão da pesquisa no sítio eletrônico da
Secretaria da Receita Federal do Brasil
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp) de
todos os integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos;

c) Extrato do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, dos últimos três meses;
d) Se tiver renda proveniente de Locação/Arrendamento de Imóvel, apresentar cópia do

Contrato de Locação ou de arrendamento, registrado em cartório, acompanhado dos três
últimos comprovantes de recebimento (cópias dos recibos fornecidos ao Locatário ou ao
Arrendatário);

e) Declaração de que não exerce atividade remunerada e não possui rendimentos, se for o
caso, conforme modelo disponibilizado no Anexo IV;

f) Cópia dos extratos bancários (conta corrente, poupança e aplicações) dos últimos três
meses. E quando:

6.1 Assalariados ou Jovem Aprendiz:
a) Cópia dos três últimos contracheques;
b) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS atualizada (cópias das páginas

da foto, Qualificação Civil, último Registro de Trabalho, página seguinte em branco e
anotações gerais);

c) Caso não possua CTPS, emitir declaração de que não possui CTPS, conforme modelo no
Anexo IV;

d) Declaração da empresa, em folha timbrada com CNPJ, informando se fornece ou não algum
tipo de auxílio para fins de bolsa de estudo no caso de Assalariados; na Declaração devem
constar o período do benefício e o valor do auxílio, conforme modelo de declaração
disponibilizado no Anexo IV.

6.2 Aposentados, Pensionistas e/ou Beneficiários:
a) Cópia completa do extrato de aposentadoria referente ao último pagamento ou cópia do

contracheque de aposentadoria emitido pelo Órgão pagador;
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b) Declaração registrando o exercício de atividade remunerada com o rendimento mensal, se
for o caso, conforme modelo de declaração disponibilizado no Anexo IV.

6.3 Empresários, Autônomos, Profissionais Liberais, Informal e Microempreendedor Individual.
a) Cópia dos três últimos contracheques, pró-labore, declaração registrando exercer atividade

remunerada com o rendimento mensal e o DECORE ELETRÔNICO, se for o caso. (Modelo
de declaração disponibilizado no Anexo IV);

b) Cópia de Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e Extrato Mensal do Simples Nacional;

c) Cópia do Contrato Social da empresa e da última alteração contratual, se for o caso (MEI
não possui Contrato Social);

d) Cópia de Declaração de Inatividade de Empresa emitida pela Secretaria da Receita Federal
(DSPJ e/ou DEFIS), se for o caso;

e) Cópia da Certidão de Baixa de Pessoa Jurídica, emitida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, se for o caso; Cópia de guia de recolhimento ao INSS do último mês, compatível
com a renda declarada, se for o caso;

f) Cópia completa da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF ou da
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ, acompanhada do Recibo de
Entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição.
São válidas as declarações referentes ao exercício do último ano;

6.4 Desempregado/Pessoas que não exercem atividades remuneradas:
a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS atualizada (cópias das páginas

da foto, Qualificação Civil, último Registro de Trabalho, página seguinte em branco e
anotações gerais);

b) Cópia do Termo de Rescisão do último Contrato de Trabalho e das parcelas do Seguro
Desemprego, se recebido, de até um ano atrás, se for o caso;

c) Declaração de que não exerce atividades remuneradas e não possui rendimentos, conforme
modelo de declaração disponibilizado no Anexo IV.

d) Declaração comprobatória de recebimento de auxílio financeiro de terceiros, se for o caso;

6.5 Pensão Alimentícia:
a) Cópia de Comprovante de recebimento de pensão alimentícia paga pelo pai/genitor, pela

mãe/genitora ou outro;
b) Cópia da decisão judicial que determinou pagamento de pensão alimentícia, se for o caso;
c) Cópia de protocolo do ajuizamento de ação para estabelecimento/revisão de pensão

alimentícia e cópia do extrato de andamento do processo judicial, se for o caso;
d) Caso o(a) candidato(a) e/ou outro membro do grupo familiar receba pensão alimentícia

decorrente de acordo verbal, o responsável legal deve apresentar declaração atestando
esta situação, informando o valor da pensão e relacionando nome completo dos
pais/genitores ou responsável pelo pressionamento, conforme modelo de declaração
disponibilizado no Anexo IV;
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e) Caso o(a) candidato(a) e/ou outro membro do grupo familiar não receba pensão
alimentícia, o responsável legal pelo candidato deve apresentar declaração atestando esta
situação e relacionando nome completo dos pais/genitores do candidato, conforme modelo
de declaração disponibilizado no Anexo IV;

f) No caso do alimentante, a comprovação do pagamento de pensão, para fins de redução da
Receita Bruta do grupo familiar, deve ser feita mediante apresentação de cópia de decisão
judicial que estabeleça o valor e o beneficiário da pensão; cópia de declaração com registro
público de pagamento de pensão alimentícia destacando o beneficiário da pensão, o valor e
a forma de pagamento; e, ou cópia dos últimos três contracheques que evidenciem retenção
de valor referente a pagamento de pensão alimentícia da remuneração do alimentante.
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ANEXO IV - MODELO DAS DECLARAÇÕES
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DECLARAÇÃO DE MORADIA ALUGADA

Eu ________________________________________________________, portador(a) do RG

nº______________________ e do CPF nº____________________________ declaro, sob as penas

da lei, que alugo o imóvel localizado no endereço

______________________________________________________________________, bairro

_______________________________________________, na cidade de

___________________________________________________, pelo valor mensal de

R$______________(_________________________________________________) para moradia do

grupo familiar composto pelos seguintes membros:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________, ________de __________ de 20______.

_______________________________________________________
Assinatura do Declarante
(com firma reconhecida)
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DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE IMÓVEL

Eu _________________________________________________________, portador(a) do RG

nº______________________ e do CPF nº_________________________, declaro, sob as penas da

lei, que cedo o imóvel localizado no endereço

_________________________________________________________________, bairro

________________, na cidade de _________________________________________ para moradia

do grupo familiar composto pelos seguintes membros:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________, ________de __________ de 20______.

_______________________________________________________
Assinatura do Declarante
(com firma reconhecida)

RUA PADRE DEHON, 814 – HAUER – 81.630-090 – CURITIBA – PARANÁ – TEL.: 0800 413742 – www.esic.br – colegio@esic.br
MADRID – BARCELONA – NAVARRA – MÁLAGA – BILBAO – GRANADA – SEVILLA – ZARAGOZA – VALÊNCIA – SHANGHAI – FLORIDA – BRUSQUE - CURITIBA

http://www.esic.br


DECLARAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL

Eu _________________________________________________________, portador(a) do RG

nº______________________ e do CPF nº_________________________, declaro, sob as penas da

lei, que detenho a posse do imóvel localizado no endereço

_________________________________________________________________, bairro

________________, na cidade de _________________________________________ para moradia

do grupo familiar composto pelos seguintes membros:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________, ________de __________ de 20______.

_______________________________________________________
Assinatura do Declarante
(com firma reconhecida)
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DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

Eu,___________________________________________________________________, portador(a)

da Carteira de Identidade n.º ___________________ e inscrito(a) CPF sob o

n°_____________________ declaro, sob as penas da lei, que vivo em união estável com

__________________________________________________________________, portador (a) da

Carteira de Identidade nº ___________________ e inscrito (a) CPF sob o

n°____________________________, desde _______________.

_______________, ________de __________ de 20______.

______________________________________________
Assinatura do 1ª declarante (com firma reconhecida)

_____________________________________________
Assinatura do 2º declarante (com firma reconhecida)
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DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR CONTA(S) EM BANCO(S)

Eu, _________________________________________________________, portador

(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e inscrito (a) no CPF

______________________, declaro, sob as penas da lei, que NÃO possuo conta em

banco, quer seja conta corrente, quer conta poupança e/ou outros.

_______________, ________de __________ de 20______.

________________________________________________

Assinatura do Declarante
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DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO/INFORMAL/LIBERAL

Eu,____________________________________________________________________ portador(a)

do RG ___________________e CPF ____________________________, declaro para os devidos

fins, que sou trabalhador autônomo/informal/liberal e exerço a profissão/atividade de

_______________________________________________:

(  ) Trabalhador(a) mercado informal (sem vínculo empregatício, outros rendimentos, etc.)

(  ) Profissional liberal

(  ) Autônomo (a)

Tendo uma renda mensal de R$_________. (_______________________________________) e

desenvolvo as seguintes atividades:

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________

(   ) contribuo com a Previdência Social (INSS)

(   ) não contribuo com a Previdência Social (INSS)

Obs. Anexar cópia do cartão de identificação e do último recolhimento de contribuição.

___________________,__________,de _________________ de 20___.

__________________________________
Assinatura do Declarante
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DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR CTPS

Eu______________________________________________________________portador(a) do RG

_________________________ e CPF____________________________, declaro sob penas da lei que

não possuo Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS.

____________________, ___de____________ de 20___.

___________________________________

Assinatura do Declarante

RUA PADRE DEHON, 814 – HAUER – 81.630-090 – CURITIBA – PARANÁ – TEL.: 0800 413742 – www.esic.br – colegio@esic.br
MADRID – BARCELONA – NAVARRA – MÁLAGA – BILBAO – GRANADA – SEVILLA – ZARAGOZA – VALÊNCIA – SHANGHAI – FLORIDA – BRUSQUE - CURITIBA

http://www.esic.br


DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA

Eu,_____________________________________________________________,portador(a) do RG

______________________________ e CPF ____________________________, declaro sob penas da

lei que não exerço nenhuma atividade remunerada.

__________________, ___de ______________ de 20___.

___________________________________________

Assinatura do Declarante
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu, _________________________________________________________, portador(a) da Carteira

de Identidade n.º ________________________ e inscrito(a) no CPF ______________________,

declaro sob as penas da lei, que RECEBO pensão alimentícia REFERENTE ao(s):

NOME FILHOS(AS): VALOR R$: PAI/MÃE:

TOTAL R$

_______________, ________de __________ de 20______.

________________________________________________

Assinatura do Declarante
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DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu, _____________________________________________________, portador(a) da Carteira de

Identidade n.º __________________________ e inscrito(a) CPF sob

n°__________________________ declaro, sob as penas da lei, que NÃO RECEBO pensão

alimentícia REFERENTE ao(s) candidato(s):

NOME FILHO(AS):

_______________, ________de __________ de 20______.

________________________________________________

Assinatura do Declarante
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DECLARAÇÃO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO

Carimbo com razão social – CNPJ da Empresa

Declaro, a pedido e para comprovação dos dados de Bolsa de Estudo, para o ano de 2019, da

Instituição Educacional Mantida ADBM – Colégio ESIC, que o(a) colaborador(a)

_______________________________________________________________________________,

CPF____________________________________,RG____________________________________:

(    ) Não recebe Auxílio Educação;

(    ) Recebe Auxílio Educação no valor R$ _____ ( ___________________________) ;

_____________________, _____ de _____________ 202___

____________________________________________________________

Assinatura e carimbo da pessoa responsável pelas informações da empresa.
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DECLARAÇÃO DE NÃO CONTATO COM O PAI E/OU COM A MÃE

Eu, __________________________, portador (a) da carteira de identidade nº ________________,

órgão de expedição SSP/__, do CPF nº ________________, declaro para os devidos fins que não

tenho contato com:

Pai:

Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art. 299, do Código Penal, que versa sobre

declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo em crime de falsidade

ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que as inverdades das informações prestadas

poderão indeferir na minha solicitação.

_____________________, _____ de _____________ 202___

Assinatura do declarante

____________________________

Testemunha 1

Nome:

____________________________

Testemunha 2

Nome:
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