Formulário para solicitação de Bolsa Mensalidade
Curso:

(

) Mestrado

(

) Doutorado

Nome:
Endereço:
Bairro:

Cidade:

Telefone:

E-mail:

Ex-aluno do Inatel? (

) Sim (

Estado:

CEP:

) Não

Sendo afirmativa a resposta anterior, assinalar a opção do curso concluído (
Será beneficiado com alguma Bolsa para a mensalidade? ( ) Sim
Dedicará tempo integral ao curso? (

) Sim (

(

) Graduação (

) Pós Graduação Lato Sensu (

) Não. Valor ou % _______________

) Pós Graduação Stricto Sensu

Fonte pagadora __________________________

) Não

Sendo negativa a resposta anterior, qual a outra atividade exercida? _______________________________________________________________
Possui vínculo empregatício? (

) Sim. Qual? ___________________________________________________________________

(

) Não

Sendo afirmativa a resposta anterior, caso seja docente de Instituição de Ensino Superior, informar a carga horária semanal trabalhada ____________
É proprietário, sócio, microempreeendedor ou possui qualquer participação em empresa? (

) Sim (

) Não

Receberá algum tipo de Bolsa para a sua manutenção durante o curso? Sim _____ Não______ Período de vigência _______ Valor _______
Órgão/Empresa concedente___________________
Receberá ajuda de custo, pensão ou contribuição mensal? Sim_____ Não_____ Detalhar____________________________________________________________
Possui alguma deficiência ou doença crônica? ( )Sim. Qual? __________________________________________ ( ) Não
Situação do imóvel no qual você reside: ( ) Próprio

( ) Cedido

( ) Alugado

( ) Financiado

Favor apresentar com este formulário a seguinte documentação:
i. Carteira de Identidade (RG);
ii. Cadastro de Pessoa Física (CPF);
iii. Carteira de Trabalho, independente de vínculo empregatício atual (Páginas: identificação, último contrato, página seguinte);
iv. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física completa, referente ao exercício vigente, incluindo declaração de bens e direitos e recibo de entrega.
Caso não declare, deverá imprimir a consulta de Restituição, referente ao exercício vigente, emitida no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp
Orientações importantes:
Os documentos entregues, tratados de forma ética e sigilosa, fundamentam a análise e o parecer sobre seu requerimento de Bolsa Mensalidade
tornando-se parte integrante do processo.
Se constatada, em qualquer momento, a necessidade de apresentação de documentos adicionais, a Seção de Assistência Estudantil do Inatel - SAE
poderá soliictar a qualquer momento indicando o prazo para entrega.
Data: _____/______ /_____
Assinatura: ________________________________________________________

