INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO DA FICHA SOCIOECONÔMICA – CANDIDATO
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O(a) candidato(a) deve apresentar a Ficha Socioeconômica I devidamente preenchida, no que se refere aos itens 1
(IDENTIFICAÇÃO PESSOAL), 2 (MORADIA), 3 (PATRIMÔNIO) e 4 (COMPOSIÇÃO FAMILIAR);
No item 1 (Identificação Pessoal), os dados referem-se ao(a) candidato(a). Caso o(a) candidato(a) seja menor de
idade, identificar no campo Nome do responsável quem é seu responsável legal;
No item 2 (Moradia), os dados referem-se à residência familiar do(a) candidato(a);
Ainda no item 2 (Moradia), no campo Nº de cômodos NÃO deve ser contabilizado o número de banheiros da
residência. No campo Banheiro, deve-se preencher se o banheiro é interno e quantos são ou se é externo, ou
coletivo ou não existe;
No item 3 (Patrimônio – bens móveis e imóveis em posse da família), os dados referem-se aos bens em nome dos
familiares do(a) candidato(a) que compõem o núcleo familiar. Atenção: No campo Imóveis NÃO deve ser
considerado o imóvel onde a família e o(a) candidato(a) residem e que foi assinalado no item 2 (Moradia);
No item 4 (Composição Familiar), refere-se aos membros familiares que compõem o núcleo familiar e residem
com o(a) candidato(a). Atenção: neste item deve ser preenchido SOMENTE os campos das lacunas Nome,
Parentesco, Estado Civil, Data de Nascimento e Escolaridade.
Ainda no item 4 (Composição Familiar), os campos Ocupação, Renda e Vínculo serão preenchidos pelo
entrevistador no momento da entrevista socioeconômica.
Os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados, juntamente com a Ficha Socioeconômica I
preenchida, no dia e horário marcados para entrevista socioeconômica. Atenção: deverá ser apresentado o
documento original e cópias 1 de cada um dos documentos.
a) RG ou Certidão de Nascimento (no caso de crianças) de todos aqueles que residem com o(a) candidato(a);
b) Últimos três comprovantes de rendimento (holerite, contra-cheque, pro-labore, entre outros) daqueles que
compõem a família e que recebem vencimentos. Atenção: para os proprietários de comércio/microempresa/empresa e afins, estes devem apresentar Contrato Social ou declaração do contador ou pro-labore e
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; Caso haja aposentado pelo INSS na família, apresentar
extrato de pagamento;
c) Carteira de Trabalho (CTPS) de todos os maiores de 18 (dezoito) anos de idade que residem com o(a)
candidato(a), MESMO QUE EM BRANCO OU SEM REGISTRO NO MOMENTO. ATENÇÃO: as cópias
devem conter a página da Foto, Qualificação Profissional, página do último registro e a seguinte em branco;
d) Declaração de Trabalho Informal2 , no caso de trabalhadores sem vínculo empregatício e de rendimento
esporádico ou instável, popularmente conhecido como “bico”;
e) Declaração de Imposto de Renda (Física ou Jurídica) de todos os familiares que residem com o candidato
(caso declarem tal imposto);
f) Cópia do último IPTU de imóveis próprios em nome dos membros familiares ou do imóvel onde reside a
família;
g) No caso de imóveis alugados ou financiados, os últimos três comprovantes de aluguel e/ou financiamento de
imóvel, bem como Contrato de Locação e/ou Contrato de Financiamento;
h) Declaração de Casa Cedida Informalmente 3 , caso a família resida em casa cedida;
i) Últimas três faturas das contas de água, energia elétrica e telefone;
j) IPVA ou documento dos veículos que a família possua;
k) Laudo médico com CID, caso haja familiar em situação de doença crônica;
l) No caso de candidatos que estudam em escola particular com bolsa de estudos, apresentar declaração de que é
bolsista e porcentagem da bolsa;
m) Comprovantes de outras despesas permanentes, caso haja despesa com educação (escola, cursos de idioma,
cursos profissionalizantes ou técnicos e afins), com saúde (convênio médico, gastos com medicação
constantes, tratamento médico e odontológico e afins), empréstimos bancários, e outros.

IMPORTANTE: O candidato que não apresentar a docume ntação relacionada poderá não realizar
sua entrevista, deixando de ter validade a classificação por ele obtida no exame teórico, conforme
explicitado em edital.
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As cópias não precisam ser autenticadas.
Modelo disponível no site do Vestec.
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Modelo disponível no site do Vestec.
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