








ANEXO I

FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO

(todos os formulários podem ser impressos diretamente do site do Campus Juazeiro)

Esse documento tem o objetivo de coletar dados dos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia que tenham interesse em participar do Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes
(PAAE). Solicitamos que as informações fornecidas com máxima precisão. Favor preencher todos os campos e
com letra maiúscula e legível. Qualquer dúvida não hesite em procurar auxílio.

1. Modalidade de auxílio que tem interesse: Auxílio alimentação (   ) - Auxílio alimentação (   ) 
2. Nome completo:  ____________________________________________________________________
3. Sexo: (    ) Masculino    (     ) Feminino                                          Data de Nascimento: 

____/_____/_____
4. Naturalidade/UF:  __________________________        
5. Telefone: (     )  _______________________________

6. Curso/Módulo:

Ensino Médio Integrado em Administração Curso Técnico Subsequente em Administração

(   ) 1ª série (   ) módulo I

(   ) 2ª série (   ) módulo II

(   ) 3ª série (   ) módulo III

Ensino Médio Integrado em Segurança do Trabalho Curso Técnico Subsequente em Segurança do 
Trabalho 

(   ) 1ª série (   ) módulo I

(   ) 2ª série (   ) módulo II

(   ) módulo III

(   ) módulo IV

(   ) Em estágio

7. ENDEREÇO:  

8. Rua __________________________ N°:  _______   Bairro: ________________ Distrito ____________
9. Cidade: __________________________    Estado: _________________    CEP: ___________________

10. Aspectos Socioeconômicos:
11. Estado Civil:

(    ) Solteiro(a)
(    ) Casado(a)
(    ) Divorciado(a)
(    ) Viúvo(a)
(    ) Amigado(a)
(    ) União Estável

12. Possui filhos? Quantos? ___________

13. Onde acessa a internet?
(   ) Casa
(   ) IFBA
(   ) Casa de parentes e amigos
(   ) Lan house
(   ) Não tenho acesso

14. Você estudou em escola:
(   ) Pública
(   ) Particular
(   ) Particular com bolsa



(   ) Parte em escola pública parte em escola 
particular

15. Houve interrupção dos estudos em algum 
momento da sua vida? Se sim, por qual motivo?
______________________________________
______________________________________

16. Qual a sua condição na manutenção 
financeira?
(   ) Sustentado pelos pais
(   ) Sustentado apenas pelo pai
(   ) Sustentado apenas  pela mãe
(   ) Sustentado pelos avós
(   ) Sustentado por outro parente
(   ) Tenho minha própria renda e me sustento

17. Você possui alguma atividade remunerada? 
(    ) SIM (    ) NÃO

18. Quem é (são) os responsáveis pela manutenção 
financeira de sua família?
(   ) Meus pais
(   ) Apenas um dos pais
(   ) Outros parentes.
(   ) Eu sou o responsável financeiro da minha 
família

19. Se possui alguma atividade remunerada, qual é:
(    ) Trabalhador formal com carteira de 
trabalho assinada
(    ) Servidor público
(    ) Trabalhador informal/autônomo
(    ) Trabalhador rural
(    ) Estágio Remunerado
(    ) Faço apenas "bicos"
(    ) Não tenho atividade remunerada

20. No momento, com quem você mora?
(    ) Sozinho
(    ) Com cônjuge ou companheiro
(    ) Com os pais
(    ) Com os avós
(    ) Com outros familiares
(    ) Com filhos
(    ) Com amigos

21. Quais as suas condições de moradia?
(    ) Zona Urbana  (   ) Zona Rural

22. Você reside em imóvel:
(    ) Próprio
(    ) Alugado
(    ) Financiado
(    ) Emprestado

23.Participa de programas sociais ou serviços 
socioassistenciais (como bolsa família ou 
outro)? Qual(is)? (    ) Sim (    ) Não. Se 
sim, quais:

24. Aspectos de Saúde 
Você ou algum membro da sua família 
possui diagnóstico de doença crônica? 
(    ) SIM   (    ) NÃO
Caso tenha respondido "Sim" relacione 
abaixo o nome das pessoas e especifique 
qual doença possui.

25. ___________________________________ 
___________________________________

26.  Possui alguma necessidade especial? Qual?
___________________________________
___________________________________

27. Você ou algum membro da sua família faz 
uso de medicação continuada? 
(    ) Sim, mas recebo do SUS
(    ) Sim, a medicação precisa ser comprada
(    ) Não, não faço uso

28. Você ou alguém da sua família faz uso de 
medicação controlada? 
(    ) Sim (    ) Não

Caso tenha respondido "Sim" à questão 
anterior, indique a(s) pessoa(s) faz(em) uso 
de medicação controlada:
 ___________________________________

29. Você ou algum membro da sua família faz 
uso de álcool regularmente? 
(    ) Sim  (    ) Não

Caso tenha respondido "sim" à questão 
anterior, indique a(s) pessoa(s) faz(em) uso 
de álcool regularmente: 
___________________________________

30. Você ou algum membro da sua família faz 
uso de drogas?  (    ) Sim   (    ) Não
Caso tenha respondido "sim" à questão 
anterior, indique a(s) pessoa(s) faz(em) uso 
de drogas: 
___________________________________
___________________________________

31. Você ou algum membro da sua família tem 
ou já teve algum transtorno psicológico 
(ex.: depressão, crise de ansiedade, 



esquizofrenia, pânico, etc…)
(    ) Sim 
(    ) Não
(    ) Não sei

32. DADOS BANCÁRIOS (para quem já 
possui):
Número da Agência:  __________________
Número da Conta-corrente: _____________
Código verificador (se houver):  _________
(    ) Banco do Brasil
(    ) Caixa Econômica
(    ) Itaú

(    ) Bradesco
(    ) Santander
(    ) Banco do Nordeste 
(   ) Qual? ______________________

33. Considerações Finais. Utilize o espaço 
abaixo para acrescentar algum 
esclarecimento que considera necessário?

Assinatura do aluno



ANEXO II

Nome do aluno: _____________________________________
Curso: ____________________________________________
Turma: ___________________________________________

DESPESAS E INVESTIMENTOS FAMILIARES

DESPESAS

ITENS DE POSSÍVEIS
DESPESAS

VALOR EM REAIS
(Por mês)

Aluguel

Energia

Água

Telefone

Internet

Plano de saúde

Medicamento (de uso contínuo)

Financiamentos (casa, automóvel 
tc.

Outros (informar quais)

INVESTIMENTO

Escola

Faculdade

Cursos

Outros (informar quais)

TOTAL R$ ________

Observações:
O não preenchimento desse quadro acarreta o indeferimento da solicitação dos auxílios;
Anexar o comprovante de todas as despesas

Assinatura do aluno

Todos os fomulários devem ser assinados



ANEXO III
Nome do aluno: _____________________________________
Curso: ____________________________________________
Turma: ___________________________________________

PLANILHA DE RELAÇÃO DE FAMILIARES

R
elação dos integrantes do núcleo fam

iliar (listar
todas as pessoas que m

oram
 com

 o estudante)

NOME GRAU DE
PARENTESCO

IDADE ESCOLARIDADE PROFISSÃO/
OCUPAÇÃO

VALOR
MENSAL DO

RENDIMENTO
(em reais)

1. O próprio
aluno

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

O
utras pessoas que não residem

 com
 o

estudante m
as colaboram

 com
 o orçam

ento
fam

iliar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
TOTAL

DE
PESSOAS

NA
FAMÍLIA

RENDA FAMILIAR R$ ________

Observações:
O não preenchimento desse quadro acarreta o indeferimento da solicitação dos auxílios;
Anexar os comprovantes e/ou declarações de renda de todos os membros da família;
Deixar clara a profissão ou ocupação do familiar, por exemplo: dona de casa, estudante, pedreiro, servidor
público,  autônomo,  agricultor,  empresário,  desempregado,  aposentado  ou  outro  e  anexar  todos  os
comprovantes;
Juazeiro, ______, ___________________ de 2018.

                                        Assinatura do aluno



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RENDA PARA TRABALHOS

EVENTUAIS (“BICOS”)

Eu,                                                                                                                                            , portador do RG
                                                           e CPF                                              ,  profissão
_____________________,  responsável  financeiro  do  aluno(a)
_________________________________________,  residente  na Rua/Avenida
_____________________________________, nº ___________ Bairro                                 , no
Município de                                                                         , Estado do (e)                                    ,  informo
que  realizo  trabalhos  eventuais  (conhecido  como  bicos)  obtendo  uma  mensal  renda de
aproximadamente R$                                                                                          (                     ).

Declaro ainda que o valor da renda mensal acima informado é verdadeiro, estando EU ciente de que

a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes podem

resultar em processo contra mim, como crime de falsidade ideológica de acordo com art. 299 do

Código Penal Brasileiro, e/ou civilmente, com ressarcimento por prejuízo causado a erário.

Subscrevo a presente declaração, em uma via, reconhecendo como verdadeira.

Juazeiro, ______, ___________________ de 2018.

___________________

Assinatura do Declarante



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO AUSÊNCIA DE RENDA (DESEMPREGADO)

Eu,                                                                                                                                            , portador do RG
                                                           e CPF                                              ,  responsável  financeiro  do
aluno(a) _________________________________________,  residente  na Rua/Avenida
_____________________________________, nº ___________ Bairro                                 , no
Município de                                                                         , Estado do (e)                                    , declaro para
os devidos fins (sob as penas das Leis Civis, com ressarcimento por prejuízo causado a terceiros; e
Penal, por crime de falsidade ideológica, Art. 299), que não recebo atualmente salários, proventos,
pensão, aposentadoria,  benefício social,  comissão,  pró-labore,  rendimento de trabalho informal  ou
autônomo, rendimento auferido de patrimônio e quaisquer outros.

Declaro ainda que as informações apresentadas acima são verdadeiras e que estou ciente de que a
omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes podem
resultar em processo contra mim. Portanto, autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de
averiguar e confirmar as informações declaradas acima.

Subscrevo a presente  declaração,  em uma via,  reconhecendo como verdadeiro  seu
conteúdo.

Juazeiro, ______, ___________________ de 2018.

___________________
Assinatura do declarante

Todos os fomulários devem ser assinados



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO DE PROFISSIONAL INFORMAL

Eu,                                                                                                                                               ,  portador  do
RG                                                                               e CPF                          ,  profissão
_____________________,  responsável  financeiro  do  aluno(a)
_________________________________________,  residente  na Rua/Avenida
_____________________________________, nº ___________ Bairro                                 , no
Município de                                                                                               , Estado do (e)               ,   declaro
para os devidos fins que SOU TRABALHADOR INFORMAL na função de                      
                                                                                 com renda de R$                              
                                                                                  (                              ). 

Declaro ainda que o valor da renda mensal acima informado é verdadeiro, estando EU ciente de que a
omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes podem
resultar em processo  contra  mim, como crime de falsidade ideológica de acordo com art. 299 do
Código  Penal  Brasileiro,  e/ou  civilmente,  com  ressarcimento  por  prejuízo  causado a erário.
Subscrevo a presente declaração, em uma via, reconhecendo como verdadeira.

Juazeiro, ______, ___________________ de 2018.

___________________
Assinatura do declarante

Todos os fomulários devem ser assinados



ANEXO VII

Barema de Orientação para análise dos fatores socioeconômicos e entrevista social
Indicador Atribuição da pontuação Pontuação Peso Nota

RENDA PER
CAPITA (RpC)

A  cada  candidato  será
atribuída  uma  pontuação
relativa a  RpC da família
de origem

 RpC inferior ou igual a meio
salário mínimo

10

5
 RpC Superior a meio salário 

mínimo
05

 Superior a um SM e até um 
salário mínimo e meio

02

 RpC acima de um SM e
meio

00

Origem Escolar (OE) (tipo
de  escola  de  ensino
fundamental  e  médio  que
o aluno estudou)

 Escola Pública 10

1

 Escola Particular 5
 Parte escola pública parte 

escola particular (com bolsa)
8

 Particular (com bolsa) 7
 Parte escola pública parte 

escola particular (sem bolsa)
6

Origem domiciliar (OD)
 Reside com família (jovem e

adolescente, depende dos 
pais)

05

1 Reside separado da família 
(jovem e adolescente, 
responsável pelo próprio 
sustento)

10

 Reside sozinho ou com
filhos, responsável pelo
próprio sustento;

05

 Reside  sozinho,  mas  a
família  é  responsável
seu sustento;

05

Benefícios sociais 
BS

Ser beneficiado (ou membro
familiar) de programas como
bolsa família, BPC e outros

20 1

ENTREVISTA

TOTAL DE PONTOS

Obs: Os critérios acima correspondem a 50% da nota e entrevista corresponde a 50% da nota final.



ANEXO VIII

Indicadores de avaliação para o Assistente Social
INDICADOR ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

Estudo 
social por 
meio de 
entrevista 
social

 Instrumental  técnico  operativo
específico do Serviço Social de análise
subjetiva,  onde  serão  estudadas  as
manifestações  advindas  das  expressões
da questão social.

 O roteiro  da  entrevista  será  de  acordo
com  as  informações  do  questionário
socioeconômico,  respeitando  a
individualidade  da  cada  pessoa  na
superação  de  problemas  pessoas  e
sociais.

 Considerando,  sempre  a  lei  de
regulamentação da profissão.

 Os  critérios  para  análise  da
condição/situação  de  vulnerabilidade
social  e  o  conceito de risco social  são
adotados  na  Política  Nacional  de
Assistência Social no que diz respeito à
proteção social especial, PNAS, 2004.

PONTUAÇÃO TOTAL:

Relatório sucinto e individual:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(   ) O aluno está apto a receber o auxílio alimentação
(   ) O aluno NÃO está apto a receber o auxílio alimentação
(   ) O aluno está apto a receber o auxílio transporte
(   ) O aluno NÃO está apto a receber o auxílio transporte

O aluno precisa realizar acompanhamento de: (acompanhamento psicológico/visita domiciliar, outro)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



ANEXO IX

Recurso ao resultado preliminar  do processo seletivo da Assistência Estudantil  do Campus de
Juazeiro Edital 01/2018.

Nome
CPF Matrícula
Curso Turno: ( ) manhã ( ) tarde  ( ) noite
Telefone
e-mail

Solicito a comissão reavaliação de minha situação perante o resultado preliminar do Processo de
Seleção para Auxílio Estudantil 2018.1 mediante o exposto abaixo:

Para fundamentação, segue em anexo os seguintes documentos (se houver):

Juazeiro, ______, ___________________ de 2018.

___________________
Assinatura do Aluno requerente




