
COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR E CONDIÇÃO DE RENDA

Eu, _________________________________________________________________________  ,telefone   (        ) ____________________ candidato ao ProUni /2019, para o 

curso_____________________________________, 

declaro que minha família é composta de ______ pessoas abaixo relacionadas, residentes no mesmo domicílio. 

Obs: Listar todas as pessoas que compõem o núcleo familiar, inclusive os menores de idade e o próprio estudante.  

Registrar a renda mensal sem descontos. 

Para preencher as colunas referentes à situação de trabalho, estado civil e escolaridade dos membros do núcleo familiar, consultar os códigos correspondentes a cada situação apresentados abaixo. 

NOME CPF DATA NASC. CIDADE ONDE RESIDE  PARENTESCO ESTADO CIVIL 

ESCOLARIDADE

PROFISSÃO 

SITUAÇÃO 

DO 

TRABALHO RENDA MENSAL 

BRUTA 
NIVEL SITUAÇÃO INSTITUIÇÃO 

CÓDIGOS 

SITUAÇÃO TRABALHO ESTADO CIVIL ESCOLARIDADE SITUAÇÃO INSTITUIÇÃO 

1- Do lar ou não trabalha 6- Aposentado /pensionista 1- Solteiro (a) 1- Educação Infantil 1- Cursando 1- Pública

2- Desempregado 7- Produtor Rural 2- Casado (a) 2- Ensino Fundamental 2- Concluidp 2- Particular

3- Trabalho assalariado 8- Microempresário ou Empresário 3- União Estável 3- Ensino Médio 3- Imcompleto 3- Particular com Bolsa

4- Trabalho Informal 9- Microempreendedor Individual 4- Divorciado (a) 4- Ensino Superior

5- Trabalho autonomo 10- Beneficiário de bolsa ou auxílios 5- Viúvo (a)
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