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ANEXO I
FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO
1- IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome: ________________________________________________________________________
Telefone: _______________________________E-mail: ________________________________
R.G.: ______________________________CPF: _______________________________________
Data de Nascimento: ___/___/_____

Naturalidade: ___________________________________

Estado Civil: _______________
Nome do cônjuge ou companheiro(a): __________________________________ Nº de filhos: ___
Renda Familiar: ( ) igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita.
Pai: __________________________________________________________________________
Telefone: _____________________________E-mail: __________________________________
R.G.: ______________________________CPF: _______________________________________
Mãe: __________________________________________________________________________
Telefone: ____________________________E-mail: ___________________________________
R.G.: _________________________________CPF: ____________________________________

2 - RELACIONE AS PESSOAS QUE COMPÕEM O GRUPO FAMILIAR AO QUAL VOCÊ
PERTENCE, INCLUINDO VOCÊ E COMPLETE O QUADRO A SEGUIR:
IMPORTANTE: Considere como grupo familiar o conjunto de pessoas (pai, padrasto, mãe,
madrasta, cônjuge, companheiro(a), filho(a), enteado(a), irmão(ã), avô(ó), outros) que residem na
mesma moradia e usufruam do somatório das principais fontes de renda, observado o seguinte:
a) Para os membros do grupo familiar que possuam renda própria, seus rendimentos brutos
individuais deverão ser considerados no somatório das principais fontes de renda. (enviar 1 cópia
de cada documento);
b) Para os membros do grupo familiar que não possuam fonte de renda, a relação de dependência
deverá ser comprovada mediante apresentação da carteira de trabalho. (enviar 1 cópia de cada
documento);
d) Considerar como renda, a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da
família a que pertence o estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses anteriores à
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data de inscrição do estudante no concurso seletivo.(enviar 1 (cópia) de cada documento)
e) Para os membros familiares menores de 18 anos enviar 1 (uma) cópia do documento que
comprove a relação de pertencimento do grupo familiar.
Nome

Parentesco

Idade

Estado Civil

Escolaridade

Ocupação

Renda Bruta

Candidato:

3. Estou ciente que a prestação de informação falsa pelo candidato, apurada posteriormente ao
processo seletivo, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o
desligamento do candidato, podendo implicar no cancelamento de sua matrícula na UFVJM, sem
prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
4. Declaro que as informações prestadas são verídicas.

___________________________________, _____ de __________________ de _________

__________________________________________________________________________
Assinatura do Candidato
________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável

