FICHA DE INSCRIÇÃO BOLSA EMERGÊNCIA
RA (Registro Acadêmico do Aluno): _________________
Nome do Aluno:

Profissão:

Estado Civil: [ ] Solteiro

[ ] Casado

[ ] Viúvo

[ ] Desquitado

[ ] Divorciado

Nome do Pai:

Profissão:

Nome da Mãe:

Profissão:

Nome do(a) Esposo(a):

Profissão:

[ ] Amasiado

Endereço Completo:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone: (

CPF:

RG:

Data Nascimento: _____/______/______

)
Emissão:
Sexo: [

Curso:

R$:

Número de componentes do grupo familiar

Estado:

(

Série:

] Masculino
Período:

[
[ ] Diurno

] Feminino
[ ] Noturno

)

Número de pessoas que dependem da renda familiar

(

)

Motivo da rescisão:
(

) a pedido do empregado;

(

) por parte do empregador por justa causa;

(

) por parte do empregador sem justa causa.

Motivo do pedido:
(

) morte do arrimo da família;

(

) perda de emprego por parte do aluno;

(

) perda de emprego por parte de algum membro da família que contribua na renda;

(

) outros casos a critério da Fema.

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, responsabilizando-me judicialmente pela veracidade delas.

___________________, _______ de ______________ de ________.

__________________________________
Assinatura do aluno

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130
Fone/Fax: (18) 3302-1055
homepage: www.fema.edu.br

Documentação necessária para inscrição na Bolsa Emergência







Cópia
Cópia
Cópia
Cópia
Cópia

do
do
de
da
da

RG e CPF do aluno;
RG e CPF do componente familiar que perdeu o emprego (quando for o caso);
um comprovante de residência;
carteira de trabalho e da rescisão, no caso de desemprego;
certidão de óbito, no caso de morte do arrimo da família.

OBSERVAÇÕES:
 Os documentos não serão devolvidos e ficarão arquivados na Instituição;
 A falta de documento, ou a imprecisão nas informações, poderá resultar na não concessão da bolsa.

Descrever motivo do pedido:

