FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR

VESTIBULAR DE INVERNO - 2013

NORMAS GERAIS CONTIDAS NO EDITAL 002/2013-CCV
Requerimento de Inscrição para solicitação de Isenção
da Taxa de Inscrição
1. Dados pessoais do requerente:
Nome:_________________________________________________________________
Data de Nascimento: __/__ /__
Estado civil: ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Outro
Endereço ______________________________________________________________
Bairro______________________ Telefone___________________________________
CEP________________Cidade____________________________________ UF______
2. Escolaridade do requerente:
Ano que concluiu/ concluirá o Ensino Médio __________
Escola____________________________________________ Telefone _____________
Cidade_______________________________________UF_______________________
3. Dados profissionais do requerente:
Está empregado? ( ) Sim ( ) Não
Nome da empresa:_______________________________________________________
Cargo/Função_______________________________ Horário de trabalho____________
Nome do Chefe imediato_______________________ Nome do patrão______________
Endereço comercial______________________________________________________
Cidade_______________________________________UF_______________________
4. Ajuda financeira recebida de terceiros:
Nome do doador_____________________________________ Valor mensal_________
5. Dados Complementares:
a) Reside atualmente:
( ) com os pais
( ) com parentes
( ) com amigos
( ) outros - especifique:___________________________________________________
Total de pessoas que residem no mesmo domicílio___________________
b) Reside em casa/apartamento
( ) alugada(o)
( ) cedida (o)
( ) própria(o) quitada(o)
( ) própria(o) financiada(o)
6. Participação na vida econômica da família:
( ) Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas.
( ) Trabalho e sou responsável pelo meu próprio sustento.
( ) Trabalho, sou responsável pelo meu próprio sustento e contribuo parcialmente para
o sustento da família ou outras pessoas.
( ) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família.
( ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família ou por outras pessoas.

7. Composição familiar:
Coloque na tabela abaixo todas as pessoas que moram com você no mesmo domicílio
Obs.:
 O nome do solicitante deve ser identificado como requerente no campo
destinado ao preenchimento do parentesco;
 Os membros da família maiores de quatorze que não têm renda mensal devem
ser identificados como desempregado(a) no campo referente à renda mensal;
 Os membros da família menores de quatorze anos não precisam ser identificados
no campo referente à renda mensal.
Nome
Idade
Parentesco
Renda mensal

Eu, _____________________________________, venho requerer a concessão do
benefício de isenção de taxa de inscrição no VESTIBULAR DE INVERNO - 2013 da
FAFIUV, para o que anexo os documentos necessários, bem como assumo total
responsabilidade sobre essas informações e comprometo-me a apresentar documentos
comprobatórios verídicos, sob pena de punição, conforme legislação vigente.

União da Vitória/PR, _____ de _________ de 2013.

__________________________________
Assinatura do(a) requerente

