PROTOCOLO Nº ________/2018

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE – PAE 2018
NOME COMPLETO:
ENDEREÇO:
DATA DE NASCIMENTO:

N.º
RG:

CPF::

BAIRRO:

TELEFONE:

FACULDADE:

CURSO:

BENEFICIÁRIO DO PAE EM: ( )2015 ( )2016 ( ) 2017 ( ) PRIMEIRA PARTICIPAÇÂO NO PROGRAMA

BANCO:

CEP:
E-MAIL
SEMESTRE:
AGÊNCIA:

CONTA: ( )CORRENTE

( ) POUPANÇA

CHECK LIST DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Cópia de contrato de financiamento da casa com comprovante de pagamento do mês atual.(se for o caso)

Comprovante de inscrição on-line devidamente preenchido e assinado;
Cópia de RG.

Declaração relacionando todos os membros do núcleo familiar. (Disponível no site www.botucatu.sp.gov.br)

Cópia de CPF.

Declaração de dados bancários do próprio estudante. Disponível no site www.botucatu.sp.gov.br).

Cópia do comprovante de endereço do mês atual.

Cópia da Declaração Reduzida do Imposto de Renda de 2017 do (a) estudante. (se declarar)

Declaração do tempo de residência em Botucatu. Disponível no site www.botucatu.sp.gov.br

Comprovante de pagamento ou recebimento de pensão alimentícia em nome do estudante. (se for o caso)

Cópia do comprovante de renda formal do mês atual. (se possuir)

Para estudantes com deficiência: Laudo médico com CID (Código Internacional de Doenças).

Declaração de rendimentos informais (se for o caso). Disponível www.botucatu.sp.gov.br)

Cópia do RG ou Certidão de Nascimento de todos os que moram na casa.

Declaração de desemprego (se for o caso). (Disponível no site www.botucatu.sp.gov.br)

Cópia do CPF de todos os que moram na casa.(quando houver)

Cópia da Carteira de Trabalho (Páginas com dados pessoais e todas as páginas com registro).

Cópia do comprovante de renda formal do mês atual das pessoas que moram na casa (quando houver).

Declaração de quantidade de horas trabalhadas. Disponível www.botucatu.sp.gov.br)

Declaração de desemprego das pessoas que moram na casa (se for o caso). Disponível www.botucatu.sp.gov.br

Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio.

Declaração de rendimentos informais de todas as pessoas que moram na casa (se for o caso).
(Disponível no site www.botucatu.sp.gov.br)
Cópia da Carteira de trabalho dos membros da família economicamente ativos. (Páginas com dados
pessoais e todas as páginas com registro)
Cópia da Declaração reduzida do Imposto de Renda de 2017 de todas as pessoas que moram na casa
(que declaram).
Comprovante de pagamento ou recebimento de pensão alimentícia em nome das pessoas que moram
na casa (se for o caso).

Atestado de matrícula atualizado para o ano de 2018 ou inscrição para o vestibular
2018..
Declaração de existência ou não do curso de Graduação em Botucatu. (Disponível no site
www.botucatu.sp.gov.br)
Declaração do prestador de serviço de transporte, de uso de veículo próprio ou carona. E
declaração de não recebimento de outro auxílio para o transporte Disponíveis no site
www.botucatu.sp.gov.br)
Cópia de contrato de aluguel com comprovante de pagamento do mês atual. (se for o
caso)

Declaração de Rendimentos formais do estudante e de todos os membros da família, diante da não
existência de trabalhos informais. Disponível www.botucatu.sp.gov.br

Botucatu, _____ de novembro de 2017.

_________________________
Assinatura do Requerente

___________________________
Assinatura do responsável legal
(para estudantes com idade inferior a 18 anos)

