
 

 

COMPROVANTE DE ENTREGA  
DA FICHA  SOCIOECONÔMICA  

E DOCUMENTOS 

PARA USO DA IES/POLO: 

PROTOCOLO Nº 

.................................. 

PROCESSO DE BOLSA ASSISTENCIAL – RENOVAÇÃO – 2º SEM 
1ª Via: Instituição de Ensino 

Eu, ......................................................................................................................................................................................, 

portador do RG n° .................................................. e CPF n° .................................................., apresento os documentos 

(anexos) comprobatórios exigidos para participar do processo de renovação bolsa de estudo assistencial, para o 2º SEM 

letivo de 2022, referente ao aluno/candidato ............................................................................................................... 

Comprometo-me a prestar qualquer informação ou documentação complementar e autorizo que seja realizada, a 

qualquer tempo, visita domiciliar por profissional da área de Serviço Social designado(a) pela Direção da unidade de 

ensino na qual pleiteio bolsa social, e declaro estar ciente que, os dados descritos na ficha socioeconômica e os 

documentos anexos serão unicamente para fins educativos e são passíveis de verificação junto ao MEC e outros órgãos 

públicos. 

XXXXX, ............... de .......................................... de ............... 

E-mail: .................................................................................................................. 

Telefone(s): .......................................................................................................... 
......................................................... 

Assinatura 

PARA USO DA ESCOLA: 

Recebido por: .......................................................................................................... Data: .............../ .............../ ............... 

 

 

 

COMPROVANTE DE ENTREGA  
DA FICHA  SOCIOECONÔMICA  

E DOCUMENTOS 

PARA USO DA IES/POLO: 

PROTOCOLO Nº 

.................................. 

PROCESSO DE BOLSA ASSISTENCIAL - RENOVAÇÃO 
2ª Via: Responsável pelo(a) aluno(a) 

Eu, ......................................................................................................................................................................................, 

portador do RG n° .................................................. e CPF n° .................................................., apresento os documentos 

(anexos) comprobatórios exigidos para participar do processo de renovação  bolsa de estudo assistencial para o 2º SEM 

letivo de 2022, referente ao aluno/candidato ...................................................................................................................... 

Comprometo-me a prestar qualquer informação ou documentação complementar e autorizo que seja realizada, a 

qualquer tempo, visita domiciliar por profissional da área de Serviço Social designado(a) pela Direção da unidade de 

ensino na qual pleiteio bolsa social, e declaro estar ciente que, os dados descritos na ficha socioeconômica e os 

documentos anexos serão unicamente para fins educativos e são passíveis de verificação junto ao MEC e outros órgãos 

públicos. 

XXXXX, ............... de .......................................... de ............... 

E-mail: .................................................................................................................. 

Telefone(s): .......................................................................................................... 
......................................................... 

Assinatura 



PARA USO DA ESCOLA: 

Recebido por: .......................................................................................................... Data: .............../ .............../ ............... 

 


