UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto
Seção de Atendimento Social

FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO – CRECHE CAROCHINHA
 ALUNO DE GRADUAÇÃO

 DOCENTE

 P.G.  MESTRADO

Unidade/Depto:
_______________________

 Básico

_______________________

 Superior

 DOUTORADO
Unidade/Curso:

 PÓS DOC.  FUNCIONÁRIO

________________________

_______________________

________________________

Tempo de trabalho na USP

Semestre:________________

_______________________

Período:_________________

 Técnico
Unidade:________________
Tempo de trabalho na USP
________________________
Ambos os responsáveis pela criança
são funcionários USP? ( )Sim ( ) Não

Nome da Criança: ____________________________________________Data de nasc:_____/_____/_____
Nome do pai___________________________________________________________________________________
Nome da mãe__________________________________________________________________________________
Endereço da família ________________________________________________________________ Nº__________
Complemento _________________________ Bairro___________________________________________________
Cidade____________________________Estado_________________________________CEP__________________
Telefones (_____) _______________________________Telefones (____) _________________________________
E-mail Pai: ____________________________________________________________________________________
E-mail Mãe: ____________________________________________________________________________________

1) O imóvel onde a criança reside é:
 Próprio
 Cedido. Por quem? ______________________________
 Financiado. Valor mensal pago: R$ _________________
 Alugado. Valor mensal pago: R$ ___________________
 Ocupação Irregular

2) Qual o meio de transporte utilizado pelos pais no percurso residência e universidade?
 À pé ou bicicleta
 Carona
 Transporte coletivo (ônibus, fretado)
 Carro ou motocicleta próprio

2.1) Se a opção informada anteriormente foi transporte coletivo, qual é o valor gasto diariamente, incluindo ida e volta,
para frequentar a Universidade? No caso de utilizar ônibus fretado, calcule o valor diário.
 Até R$ 7,60
 R$ 7,61 a R$ 15,20
 R$ 15,21 a R$ 22,80
 R$ 22,81 a R$ 30,40
 Acima de R$ 30,41
2.2) E qual é o tempo gasto diariamente, incluindo ida e volta, para frequentar a Universidade?
 Até 2 horas
 de 2,01 a 4 horas
 de 4,01 a 6 horas
3) Relacionar no quadro abaixo todas as pessoas que fazem parte do núcleo familiar da criança, especificando no
espaço reservado a “Observações” as seguintes situações:

- No caso de pais separados: informar se a separação é legalizada e tempo de separação
- No caso de falecimento (pais): informar há quanto tempo.
- No caso de aposentadoria ou desemprego: informar a última função exercida e há quanto tempo
Componentes

Idade

Estado Civil

Escolaridade

Profissão/Função

Renda Mensal

PAI
MÃE
IRMÃOS

Outros

Observações:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

4) Informe abaixo a soma de renda líquida mensal de todos os membros que contribuem com a renda
familiar e o número de pessoas que se mantém com a renda informada.
Renda total familiar

Nº de pessoas

Renda por pessoa

Observação: Caso existam empréstimos consignados, somar ao valor líquido mensal recebido.

5) Durante o período em que a mãe e/ou o pai está(ão) trabalhando ou estudando, onde fica a criança?
Local: _________________________________________________________________________
Efetua pagamento?

 Não

 Sim. Quanto? R$ _________________

6) A criança tem algum problema de saúde e/ou é portador de alguma necessidade especial?
 Não

 Sim, especifique: _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Caso existam despesas relacionadas ao problema, informe o valor. R$ _____________________________
6.1) Dentre as pessoas que compõem o núcleo familiar da criança, há alguém com problema de saúde?
 Não

 Sim Especifique: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Caso existam despesas relacionadas ao problema, informe o valor. R$ _______________________________

7) A família possui propriedades (imóveis e terrenos) além da moradia que reside?
 Não

 Sim Relacione: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8) Se a família possui veículo, assinale abaixo o valor total do último IPVA pago. Caso tenha mais do que um
veiculo, considere a soma dos valores pagos.
Informe: Ano de Fabricação: ____________

Marca/Modelo: ________________________________

Isento de IPVA ou com valor até R$ 176,00
De R$

176,00 a R$

563,00

De R$

563,01 a R$

746,00

De R$

746,01 a R$ 1.180,00

De R$ 1.180,01 a R$ 1.492,00
De R$ 1.492,01 a R$ 1.926,00
De R$ 1.926,01 a R$ 2.427,00
De R$ 2 .427,01 a R$ 3.173,00
A partir de R$ 3.173,01
Fonte: (www.fazenda.gov.br)
O Serviço Social alerta que, no caso de falsificação de documentos, falseamento ou omissão de
dados socioeconômicos, o(a) candidato(a) será desclassificado(a) do processo de seleção.
Ribeirão Preto,

_________ de ___________________ de 2017.

Assinatura: ______________________________________________________________________________
Nome: __________________________________________________________________________________

