
VESTIBULAR UNESP 2008
REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA

CANDIDATOS SOCIOECONOMICAMENTE CARENTES

Instruções para Preenchimento
a. Preencha todo o formulário e apresente a documentação solicitada para que não haja prejuízo na avaliação de sua

solicitação, nem ocorra o seu indeferimento.
b. Informações incoerentes e documentação incompleta são critérios de indeferimento do pedido.

DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG
NÚMERO

NOME DO CANDIDATO (Se o espaço for insuficiente, abrevie os nomes intermediários.)

ÓRGÃO
EXPEDIDOR

NASCIMENTO
DIA MÊS ANO

SEXO

MASCULINO 1

2FEMININO

NÚMERO DO CPF DAC ESTADO CIVIL

BAIRRO CEP

CIDADE TELEFONE (mesmo para recados)
DDD

0 X X
Número

EST.

ENDEREÇO RESIDENCIAL (Rua, Avenida, Praça, Largo, Alameda, etc.) NÚMERO COMPLEMENTO

DADOS DO REQUERENTE

RENDA FAMILIAR MENSAL - LISTA DE PESSOAS QUE CONTRIBUEM PARA A RENDA MENSAL

Nº NOME VÍNCULO (1)

TOTAL DA RENDA FAMILIAR - RF (transportar este valor para a questão 28 do questionário)

CPF (2) VALOR MENSAL

Obs: (1) pai, mãe, irmãos, filhos, outros
(2) caso não esteja inscrito no CPF, informar o número do RG.
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RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO

29 - NÚMERO DE PESSOAS MANTIDAS PELA RENDA FAMILIAR (P)

pessoasP =
28 - RENDA FAMILIAR (RF)

RF = R$ ,

,

30 - RENDA MÉDIA FAMILIAR (RMF):

RMF = R$

RMF = R$ RF
P

NÚMERO INSCRIÇÃO
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DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS

PRERROGATIVAS DA UNESP E DA VUNESP E SANÇÕES

· Cópia do contra-cheque (recibo, hollerith, etc.), ou, na impossibilidade, declaração de próprio punho dos rendimentos mensais
para desempregados, autônomos ou trabalhadores no comércio informal.
· Cópia do Histórico Escolar contendo dados da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, ou declaração de escolas ou cursinhos
comunitários comprovando a escolaridade.
· Caso tenha cursado o Ensino Médio na rede particular de ensino, com bolsa de estudo integral, anexar documento da escola
declarando a situação.
· Caso esteja freqüentando cursinho pré-vestibular, anexar documento da escola declarando esta situação.
· Cópia de comprovante de residência (conta de água, eletricidade, etc.), ou declaração de cursinho comunitário ou Escola Pública
do Estado de São Paulo comprovando o vínculo estudantil.

A Unesp e a Vunesp reservam-se os direitos de verificar a veracidade das informações prestadas pelo requerente. Caso alguma
das informações seja inverídica, a Unesp e a Vunesp indeferirão o pedido de requerimento, sem prejuízo de adoção de medidas
judiciais cabíveis.
As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, podendo a Unesp e a Vunesp utilizá-las em
qualquer época, no amparo de seus direitos .
Informações inverídicas detectadas, mesmo após o exame vestibular, levarão ao cancelamento da inscrição no vestibular e da
eventual matrícula.
Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, estar ciente e de acordo com as normas estabelecidas para a concessão do
benefício de isenção do pagamento de taxa de inscrição, que as informações são completas e verdadeiras e , ainda, que autorizo a
Unesp e a Vunesp a utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus direitos.

Assinatura do Requerente:

Data: _____ / ____ / 2007




