Casa do Estudante Universitário Aparício Cora de Almeida
ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA – Fundada em 1º de agosto de 1934.
Sede: Rua Riachuelo, 1355, Porto Alegre, RS, CEP 90010-217
CNPJ: 92979863/0001-70

FICHA DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO 2018.2
DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Data de nascimento:
Nacionalidade:
Estado civil:
CPF:
RG:
Órgão exped.:
Passaporte:
Endereço atual:
Cidade:
Telefone:
E-mail:
(Importante: informações sobre a seleção serão enviadas para esse e-mail).
Escolaridade:
Instituição de ensino:
Curso:
Ano de ingresso/semestre:
Profissão:
Local de trabalho:
Telefone:
Outras fontes de renda:

Horário:

Salário:

Bens que possui:
Despesas (aluguel e outras):

GRUPO FAMILIAR
Nome do pai:
Profissão do pai:
Nome da mãe:
Profissão da mãe:
Endereço dos pais:

Salário do pai:
Salário da mãe:

Telefone:
Número de irmãos:
Número de dependentes (todos os membros que dependem da renda):
Número de irmãos que trabalham:
Bens que a família possui:
Outras fontes de renda da família:

Casa do Estudante Universitário Aparício Cora de Almeida
ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA – Fundada em 1º de agosto de 1934.
Sede: Rua Riachuelo, 1355, Porto Alegre, RS, CEP 90010-217
CNPJ: 92979863/0001-70

Despesas da família (aluguel e outros):

Como você tomou conhecimento da Ceuaca?

Possui conhecidos e/ou parentes na Ceuaca? Especifique:

Quais são as suas expectativas em relação à Ceuaca?

Observações:
Caso forem constatadas irregularidades nas informações aqui prestadas, como
falsificação ou omissão de dados, o(a) candidato(a) será automaticamente eliminado(a)
do processo seletivo, sem prejuízo de outras medidas que possam vir a ser adotadas.
A inveracidade e/ou a omissão de informações acarretará na suspensão do benefício
do(a) morador(a), independentemente da época em que forem constatadas.
Declaração:
Declaro serem verdadeiras as informações acima prestadas, bem como estou ciente
das penalidades a que estou sujeito(a) em caso de omissão ou falsificação dos dados
apresentados.
Declaro, também, que, caso seja aprovado(a) como morador(a), irei colaborar nas
atividades dessa entidade segundo as normas que a regem.
Conscientemente, assino:

____________________________________
Assinatura (conforme o RG)
Local e data:

Porto Alegre, ____ de ________ de 2018.

