
 
 

 
 

ANEXO I – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO – BOLSA DE ESTUDOS 

 

1. Identificação do candidato à bolsa 

 

a. Nome: _________________________________________________________________ 

b. Endereço: (Rua/Av.) _________________________________________, nº ____,           

compl.___________ Bairro: __________________ Cidade: _________________ UF: ______ 

CEP:______________ 

c. Celular/ WhatsApp (   ) ____________________    

d. E-mail: ___________________________ 

e. Gênero:            Feminino          Masculino          Prefiro não declarar         Outro 

f. Idade: ___________     

g. PNE:          Sim              Não          Qual: __________________________ 

h. Estado Civil:            Solteiro         Casado/União estável          Viúvo        Outro 

i. Nacionalidade: ________________________ 

j. Naturalidade: _________________________ 

k. Escolaridade:   Médio     Superior Incompleto        Superior Completo 

 

2. Informações sobre o Curso 

 

a.       Gestão Hospitalar   Gestão de Cooperativas 

b. Ano de Ingresso: ______________ c. Ano de término: _________________ 

 

3. Informações sobre moradia  

 

a. Tipo de moradia:          Própria          Financiada         Alugada           Favor 

b. Com quantas pessoas compartilha sua moradia e qual seu grau de parentesco? 

1 a 3 pessoas – parentesco: 

______________________________________________________________ 

3 a 6 pessoas – parentesco: 

______________________________________________________________ 

> de 6 pessoas – parentesco: 

_____________________________________________________________ 

 

                  



 
 

 
 

 

4. Situação financeira do candidato  

 

a. Qual sua renda mensal (salário bruto)1 

_______________________________________________ 

b. Informe a renda mensal dos componentes do núcleo familiar que residem em sua 

moradia (preencher com R$ 0,00 caso o ente não possua renda): 

Pai/padrasto: _______________________         

Mãe/madrasta:______________________ 

     Irmãos em quantidade: __________ Renda irmãos somada: ________________ 

     Cônjuge/companheiro(a): ______________       

     Filhos(as) __________________________  

     Não possuo nenhum parente em minha unidade domiciliar  

 

5. Dependência financeira do candidato  

 

a. Qual sua (in)dependência financeira? 

 Dependente financeiramente dos pais Total  Parcial 

 Dependente financeiramente da mãe/madrastra    Total  Parcial 

 Dependente financeiramente do pai/padrastro   Total   Parcial 

 Dependente financeiramente do cônjuge/companheiro(a)  Total  Parcial 

 Dependente financeiramente de parente   Total  Parcial 

 Independente financeiramente e responsável por parte das despesas 

 Independente financeiramente e responsável por todas as despesas 

 

b. Se independente ou dependente parcial, qual é a fonte e o valor da renda mensal? 

 Emprego informal R$  

 Emprego formal temporário (carteira assinada ou 

contrato) 

R$  

 Emprego formal efetivo (estável) R$  

 Pensão R$  

 
1 Não incluir bolsas de estudo 

 



 
 

 
 

 Aposentadoria R$  

 Auxílio-doença R$  

 Bolsas governamentais R$  

 Auxílio social R$  

 

RENDA MENSAL DO NÚCLEO FAMILIAR (mesma 

residência): 

R$        

 

c. Caso o candidato possua emprego (formal ou informal), indicar os dados abaixo: 

Tipo de Vínculo: ________________________________________________________ 

Fonte pagadora: ________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Contato: ______________________________________________________________ 

Carga horária de trabalho (semana):_______________________________________ 

 

Declaro que as informações prestadas são completas e verdadeiras e estão 

sujeitas às sanções do Art. 299 do Decreto Lei N° 2848/40. 

 

Belo Horizonte/MG, ______ de __________________ de 20__. 

 

_________________________________________ 

ASSINATURA ALUNO  

 

 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA INDISPENSÁVEL (fotocópia sem necessidade 

de autenticação) 

 

a) Documento de identidade do aluno e de cada membro do Grupo Familiar. Serão 

aceitos os seguintes documentos: Para maiores de 18 anos: Cédula de Identidade 

(RG - modelo novo) ou Carteira de Habilitação (CNH), quando houver. Para 

menores de 18 anos: Cédula de Identidade (RG - modelo novo), quando houver, ou 

Certidão de Nascimento. 



 
 

 
 

b) Declaração que não possui formação superior  e que não está sendo beneficiado 

por nenhum programa de custeio educacional oferecido pelo governo, seja 

municipal, estadual ou federal conforme modelo anexo.  

c) Cópia da Carteira de Trabalho – CTPS de cada membro do Grupo Familiar maiores 

de 18 anos e do menor aprendiz.  Cópia da página de identificação, número de 

série, foto e verso da página; da página com o último registro de contrato de 

trabalho e da página seguinte em branco. Fica dispensado da apresentação da 

Carteira de Trabalho o aluno ou membro do Grupo Familiar que for aposentado por 

invalidez. 

d) Cópias dos comprovantes de rendimentos de cada membro do Grupo Familiar que 

receba algum tipo de rendimento: 

 

a. Trabalho Assalariado: três últimos contracheques (recibo de salário, holerite) 

quando a renda for fixa ou seis últimos quando a renda for variável. 

 b. Trabalho autônomo: Declaração Autônomo constando Profissão ou atividade 

exercida, valor do rendimento mensal, mês/ano de referência, acompanhado das 

guias de recolhimento à Previdência dos últimos meses e apresentar extrato(s) 

da(s) conta(s) bancária(s) (conta corrente e poupança) dos últimos três meses.  

c. Proprietário ou Sócio de Empresa ou Microempresa: Declaração de Pró-labore 

firmado pelo contador com identificação do CRC acompanhado da Declaração do 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ e extrato(s) da(s) conta(s) bancária(s) 

(conta corrente e poupança) dos últimos três meses. (Quando a empresa estiver 

inativa apresentar Declaração de Inatividade).  

d. Aposentados e Pensionistas: apresentar extrato recente do pagamento do 

benefício do INSS e Complemento de Aposentadoria quando houver – 

www.previdencia.gov.br.  

e. Estagiário: Termo de Estágio e Termo Aditivo, quando houver, contendo período 

de vigência e valor. 

f. Rendimento de Aluguéis: recibos de Rendimento de Aluguel dos últimos meses ou 

Contrato de Locação. 

g. Renda de Pensão Alimentícia: apresentar comprovante atualizado de 

recebimento de pensão alimentícia ou declaração de ajuda constando nome e CPF 

do pagante da pensão, mês de referência e valor recebido.  

h. Ajuda Financeira: Declaração comprovando rendimento oriundo de Ajuda 

Financeira regular de pessoa que não faça parte do Grupo Familiar.  

 

e) Se for desempregado, declaração de próprio punho de que está desempregado e 
cópia da CTPS, conforme item C.  

f) Cópias da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, referente ao 
ano base anterior, de cada membro do Grupo Familiar que forem maiores de 18 
anos que exerçam atividade remunerada ou recebam qualquer tipo de rendimento 
e cópia de Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) quando sócio ou 
proprietário empresa ou microempresa. 

 
 
A entrega da documentação completa e da veracidade é de responsabilidade 
do candidato. 

http://www.previdencia.gov.br/

