
 

 

Ficha Socioeconômica 

Eu, _______________________________________________________, pai/mãe ou responsável pelo(a)(s) 

candidato(a)(s) abaixo, solicito a concessão de benefício referente à anuidade de 2017. 

 

Informe o e-mail para o qual será enviado o resultado do processo, conforme previsto no Edital. 

E-mail: 

 
Importante 
1. Anexar a esta ficha os documentos solicitados no Item 5 do Edital. 
2. Esta ficha, juntamente com os documentos, serão submetidos a uma avaliação. Após, o solicitante será informado 
do resultado, exclusivamente através do e-mail informado nesta Ficha Socioeconômica. 
3. Esta ficha deve ser preenchida, sem rasuras, pelo responsável legal do candidato para a solicitação de benefício, 
tendo validade de 1 (um) ano letivo, sendo necessária sua renovação anualmente. 
 
A ABE 1858 se reserva o direito de exigir, quando julgar necessário, comprovantes referentes às informações 
prestadas nesta Ficha, bem como deferir ou indeferir a solicitação. Cada caso será julgado observando a Lei 
12.101/2009 e Decreto-lei 8.242/2014. 

Solicitante (Resp. Legal): CPF: 

Data Nasc.: Naturalidade: Estado Civil: 

Endereço: Cidade: UF: CEP: 

Telefone: Celular: E-mail: 

 

Local de trabalho: Há quanto tempo? 

Cargo/Função: Tel. Comercial: 

 

Possui Imóvel?    (   )Sim   (   )Não Situação: (   ) Quitado   (   )Financiado   (   )Alugado   (   )Cedido  (  ) Área Verde 

Condições da moradia: (  ) casa de alvenaria  (  )  casa de madeira (  ) apartamento 

Possui Automóvel?   (   )Sim   (   )Não Marca/Modelo:  Ano/Fabricação: 

Número de peças na casa: 
Valor médio das despesas de moradia (do grupo familiar): 
Valor da parcela do financiamento do(s) imóvel(is): 
Valor da parcela do financiamento do(s) automóvel(is): 
 
 

Este espaço é de preenchimento exclusivo da ABE 1858 
Período da Concessão: Anuidade 2017 

Benefício __________________________________________________ __________________________________ 

Comunicado para _______________________Data________________ 
Assinatura do Responsável da ABE 188 

Candidato(s) Data Nasc. 

Ano/Série 

2016 

(em curso) 

Ano/Série 

2017 

(Pretendido) 

Nº da 
Solicitação 

1.     

2.     

3.     

4.     

DOCUMENTO DISPONIBILIZADO APENAS PARA 

CONSULTA, POIS SEU PREENCHIMENTO DEVE SER 

OBRIGATORIAMENTE VIA WEB 

 



 

 

Número de imóveis que o grupo familiar possui: 
Número de veículos que o grupo familiar possui: 
 
Citar outros Bens:  
 
Despesa média com cartão de crédito (do grupo familiar): 
Limite do cartão de crédito (do grupo familiar): 
 
Valor das despesas médicas, em caso de candidato ou integrante do grupo familiar possuir doença crônica grave: 
 

Valor patrimonial da família em 31 de Dezembro do ano anterior: R$ 

Caso seja proprietário/sócio de empresa, indicar o CNPJ: 

 

 

Qual o meio de transporte que o aluno usará para frequentar a Escola? 

Transporte escolar (   )      Transporte coletivo (   )       

Automóvel: (   ) Próprio      (   ) Cedido      (   ) Carona      (   ) Outros _______________________________________        
 

Citar os motivos da presente solicitação: 

 

 

Declaro para os devidos fins e efeitos a que se refere a Lei 12.101/2009 e o Decreto 8.242/2014, que: 
a) As pessoas indicadas por mim como sendo integrantes do Grupo Familiar residem todas no mesmo endereço; 
b) Os documentos que estou apresentando à ABE 1858 para comprovar as informações por mim prestadas para 
candidatar-me a esse Programa são verdadeiros e comprobatórios daquelas informações, assumindo integral 
responsabilidade na forma da lei pela apresentação de documentos que não se enquadram no objetivo do processo 
de bolsa. Estou ciente de que a apresentação de informações falsas, por ocasião da inscrição, implicará na 
reprovação da minha condição de candidato à bolsa. 
Havendo quaisquer alterações na situação socioeconômica da família após a entrega da documentação, as mesmas 
(alterações) devem ser imediatamente comunicadas de maneira formal à Instituição. 
Para requerer tal concessão, preencho e assino, sob as penas da lei (art. 299 do Código Penal Brasileiro), esta Ficha 

Socioeconômica.  

Nota: uma vez lançados os dados na ficha socioeconômica pela família/responsável legal, os mesmos não poderão 
ser modificados, apenas podendo isso ocorrer no dia da entrevista/entrega de documentos e pela Instituição, com 
formalização/assinatura do responsável legal na própria ficha socioeconômica. 

Porto Alegre, ______ de __________________ de 2016. 
 

________________________________ 
Assinatura  

Anexe esta Ficha aos documentos solicitados e entregues na data e local previstos no Edital. 

GRUPO FAMILIAR 
Entende-se por grupo familiar o conjunto de pessoas vivendo sob o mesmo teto, cuja economia é mantida pela 
contribuição de seus integrantes (art.16 da lei nº 8213 de 24/07/1991). 
 

Nome Parentesco 
(com o candidato) 

Idade Escolaridade 
(grau de Instrução) 

Ocupação Renda Bruta 
(Mensal) 

     R$ 

     R$ 

     R$ 

     R$ 


