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           PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS 
        SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO 

 

                                                                 
                                                                                          
 

     
    
    
    
IIII    ----    DDDDADOS DE ADOS DE ADOS DE ADOS DE CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSOCIALOCIALOCIALOCIAL    
IIII.A..A..A..A.    SSSSOBRE A ESCOLARIDADE OBRE A ESCOLARIDADE OBRE A ESCOLARIDADE OBRE A ESCOLARIDADE DODODODO((((AAAA)))) CANDIDATO CANDIDATO CANDIDATO CANDIDATO((((AAAA))))

Nome:  ________________________________ 

Inscrição:  ________  Idade: _____ anos 

Tel.:  

E-mail:  

1.1. Ensino Fundamental, maior parte: 

� Regular                � Supletivo 

� Técnico                � Telecurso 

� Outros: ___________________________ 
 
1.2. Ensino Fundamental: 

�Totalmente em escola pública                

�Maior parte em escola pública 

�Totalmente em escola privada                

�Maior parte em escola privada 
 
Se privado, teve bolsa? Que tipo (integral, 
parcial) e por quanto tempo? 
____________________________________ 
 
1.3. Idade com que concluiu o Ensino 
Fundamental: _________ 

1.4. Ensino Médio, maior parte: 

� Regular                � Supletivo 

� Técnico                � Telecurso 

� Outros: ___________________________ 
 
1.5. Ensino Médio: 

�Totalmente em escola pública                

�Maior parte em escola pública 

�Totalmente em escola privada                

�Maior parte em escola privada 
 
Se privado, teve bolsa? Que tipo (integral, 
parcial) e por quanto tempo? 
____________________________________ 
 
1.6. Idade com que concluiu o Ensino 
Médio: _________ 

1.7. O candidato parou de estudar em alguma série? Qual (is) 
e por quê? 
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________________ 

 
1.8 Você já fez cursinho?    

 � Não   � Sim. 
 
Se sim:   
Qual? ___________________________________ 
 
Em que ano(s)? __________________________ 
      
Quantas vezes? ________________ 
 

Completou o cursinho?  � Sim  � Não. Por quê? 
____________________________________________________

1.9. Você já prestou vestibular?    
 

 � Sim.    � Não. 
  
 Para que curso?________________________________ 
 
 Foi aprovado?__________________________________ 
  
     Freqüentou o curso? ____________________________ 
 

Curso Pré-Vestibular do Campus Araras da 
UFSCar 

Ficha para Caracterização Socioeconômica do 
Candidato Processo Seletivo 2011 
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II.B II.B II.B II.B ----    SSSSOBRE O TRABALHO DOOBRE O TRABALHO DOOBRE O TRABALHO DOOBRE O TRABALHO DO((((AAAA)))) CANDIDATO CANDIDATO CANDIDATO CANDIDATO((((AAAA))))        
1. JÁ TRABALHOU 
a. � nunca trabalhou 
b. � sim, começou a trabalhar com____ anos 

 
2. Trabalha atualmente?  
a. �  não,  

Há quanto tempo sem emprego: 
________________________________________ 
b. �  sim,  

b.1. Há quanto tempo neste emprego: 
________________________________________ 
 

   b.2. Período/Horário em que trabalha: 
       ________________________________________ 
    
II.C II.C II.C II.C ----    SSSSOBRE OOBRE OOBRE OOBRE O((((AAAA)))) CANDIDATO CANDIDATO CANDIDATO CANDIDATO((((AAAA))))        
PREENCHIDOS PELOPREENCHIDOS PELOPREENCHIDOS PELOPREENCHIDOS PELO((((AAAA))))  PRÓPRIO  PRÓPRIO  PRÓPRIO  PRÓPRIO((((AAAA))))    
1. Sexo 
a. �feminino                
b. �masculino 

 
2. Cor (você se considera) 
a.�  preto 
b.�  pardo 
c.�  amarelo 
d.�  branco 
e.�  indígena 
f. �  Outra: ________________ 
 

3.  Estado Civil 
a. � solteiro 
b. � viúvo 
c. � separado não judicialmente 
d. � separado judicialmente (desquitado, divorciado). 
e.    � casado (inclui todos os casos de quem vive com 

alguém, oficialmente ou não) 
 
4. Necessidades Especiais 
4.1 O candidato é portador de necessidades especiais? 
� não          � sim. Qual? 
________________________________ 

    
II.D II.D II.D II.D ---- Informações sobre os pais/responsáveis do(a)  Informações sobre os pais/responsáveis do(a)  Informações sobre os pais/responsáveis do(a)  Informações sobre os pais/responsáveis do(a) 
candidato(a)candidato(a)candidato(a)candidato(a)    
    
1. Escolaridade dos pais/responsáveis:  
  (marque nos itens abaixo a letra correspondente à 

escolaridade dos pais/responsáveis de acordo com 
as categorias abaixo) 
 
a. Analfabeto / não estudou 
b. Ensino fundamental incompleto 
c. Ensino fundamental completo 
d. Ensino médio incompleto 
e. Ensino médio completo 
f. Ensino Superior incompleto 
g. Ensino Superior completo 
h. Escolaridade desconhecida 

    
1.1. Escolaridade do pai           1.2. da mãe    
    
1.3. Escolaridade do/a responsável ___________ 
 
1.4. Escolaridade do/a responsável ___________ 
    
2. Profissão/função dos pais/responsáveis do candidato 
 
Profissão do pai ou responsável _____________________ 
(Atividade que exerceu na maior parte da vida 
profissional): 
________________________________________________
_ 
 
Profissão da mãe ou responsável ____________________ 
(Atividade que exerceu na maior parte da vida 
profissional): 
________________________________________________
_ 
III III III III ----    DDDDADOS SOBRE A ADOS SOBRE A ADOS SOBRE A ADOS SOBRE A MMMMORADIA E ORADIA E ORADIA E ORADIA E PPPPATRIMÔNIO DOATRIMÔNIO DOATRIMÔNIO DOATRIMÔNIO DO((((AAAA))))    
CCCCANDIDATOANDIDATOANDIDATOANDIDATO((((AAAA))))    
    
III.AIII.AIII.AIII.A    ----  MORADIA  MORADIA  MORADIA  MORADIA    
    

1 - Tipo de moradia (verificar comprovantes) 
a. �  Alugada 
b. �  Casa própria / pagando financiamento 
c. �  Casa própria / já quitada 
d. �  Cedida ___________________________________ 
e. �  Mora no local de trabalho  
         0bs:* _______________________  

*Indicar o tipo de situação (ex: empregada 
doméstica, caseiro etc.). 

 
2 - Número de cômodos (nº de quartos, salas e cozinha) 

a. �  01 cômodo 
b. �  02 cômodos 
c.  �  03 cômodos 
d. �  04 cômodos 
e. �  05 cômodos 
f.  �  06 ou mais cômodos 

 
3 – Quantos cômodos são utilizados como dormitório? 
______ 

 
4 -  Número de banheiros 

a. �  01 banheiro 
b. �  02 banheiros 

   c. �  03 banheiros ou mais 
    
III.B III.B III.B III.B ----    SSSSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOS    
 
a. O candidato(a) possui, em sua casa, acesso à 
Internet?  U Sim   U Não 
 
b. O candidato(a) possui, em sua casa, TV a cabo? 
U  Sim     U  Não 
 
c. O candidato(a) possui, em sua casa, telefone fixo?  
U Sim    U Não    
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III.III.III.III.CCCC    ––––    OOOOUTROS UTROS UTROS UTROS IIIIMÓVEIS DO CANDIDATOMÓVEIS DO CANDIDATOMÓVEIS DO CANDIDATOMÓVEIS DO CANDIDATO. . . . (Marcar aqui a quantidade de imóveis pertencentes 
ao candidato e aos pais do candidato ou responsáveis pelo candidato) 

Paga financiamento?  � Sim. De qual (is)? ______________________________ 
                                            � Não    
    
III.D III.D III.D III.D ----    IIIINFORMAÇÕES SOBRE VEÍNFORMAÇÕES SOBRE VEÍNFORMAÇÕES SOBRE VEÍNFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULOSCULOSCULOSCULOS    
 
1. Na casa onde o candidato mora, o próprio candidato e/ou os pais/responsáveis 

possuem algum veículo? 
a. � Não 
b. �  Sim.  Quem? ___________________________________________ 
  

TipoTipoTipoTipo    MarcaMarcaMarcaMarca    ModeloModeloModeloModelo    AnoAnoAnoAno    PagoPagoPagoPago    
PagandoPagandoPagandoPagando    

 financiamento financiamento financiamento financiamento    
  

 
    

  
 

    

  
 

    

 
IV IV IV IV ----    DDDDADOS ADOS ADOS ADOS EEEECONÔMICOSCONÔMICOSCONÔMICOSCONÔMICOS    

 
1.1. Se mantiver relação de dependência financeira com outros que não os pais 
(morando ou não com eles), com quem ________________________________________ 
(ex.: avós, tios, primos, outros) 
 
1.2. Se tem algum gasto fixo com outras pessoas que não morem com você, indique 
quanto e com quem ________________________________________ (ex.: filhos, pais, 
outros) 
 
1.3. Se algum valor declarado nos itens 1.1, 1.2 e/ou na tabela ao lado possuem 

pendência de documentação  comprobatória, indique abaixo: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
1.4. Quadro IV.A - Gastos referentes às pessoas envolvidas economicamente com o 
candidato. 

  

Gastos da família 
(verificar comprovantes) 

Valor pago 
(riscar quando não 

houver gasto) 
Plano de saúde 
(verificar holerite) 

R$ 
Gastos com 
saúde Doenças crônicas 

na família 
R$ 

Tratamento Odontológico (plano ou 
ortodontia) 

R$ 

Pagamento de pensão  
(pode estar no holerite; se pagar e não 
estiver no holerite, é necessário o 
comprovante) 

R$ 

Aluguel R$ 

Financiamento de imóvel atual ou 
futuro (valor total) 

R$ 

Financiamento de veículo (valor 
total) 

R$ 

Cursos pagos_______________ 
(Indicar tipo de curso e valor) 

R$ 

Cursos pagos_______________ 
(Indicar tipo de curso e valor) 

R$ 

Cursos pagos_______________ 
(Indicar tipo de curso e valor) 

R$ 

Conta de água (média) R$ 

Conta de luz (média) R$ 

Conta de telefone (média) R$ 

Outros: ________________ 
(Internet, TV a cabo) 

R$ 

Outros: ________________ 
(Internet, TV a cabo) 

R$ 

Outros: ________________ 
(Internet, TV a cabo) 

R$ 

    
    
    
    

 Quantidade/ Tipo de Imóvel 

Tipo de Imóvel Casa/apto Terreno Galpão Outros 

Candidato     
Pais/Responsáveis     
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IV.BIV.BIV.BIV.B----     IIIINFORMAÇÕES SOBRE AS NFORMAÇÕES SOBRE AS NFORMAÇÕES SOBRE AS NFORMAÇÕES SOBRE AS PESSOAS QUE MORAM COPESSOAS QUE MORAM COPESSOAS QUE MORAM COPESSOAS QUE MORAM COM O CANDIDATO M O CANDIDATO M O CANDIDATO M O CANDIDATO (VERIFICAR(VERIFICAR(VERIFICAR(VERIFICAR     COMPROVANTESCOMPROVANTESCOMPROVANTESCOMPROVANTES     DEDEDEDE     RENDA)RENDA)RENDA)RENDA)     
 
1.1.1.1. Quadro IV.B -  DADOS ECONÔMICOS: RENDA 
 

 
2.2.2.2. Quadro IV.B -  DADOS ECONÔMICOS: RENDA 

Outras fontes de renda (registrar somente o que não foi registrado 
no quadro acima, p. ex.: pensão, trabalho temporário, seguro-
desemprego, recebimento de aluguel, lavar roupas, “bicos” em geral 
etc.). 

Valor 
recebido 

    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    
 

 

 
 
 
 
Em caso de doença crônica na família, anotar neste espaço qual a 
doença e qual membro da família é doente: 
 
 

 
 

 
 
 
 

Situação de trabalho/emprego 

Nome 
Grau de 

Parentesco 
Idade 

Estado 
Civil 

Escolaridade 
(Até que 

série 
frequentou a 

escola) 

Não 
trabalh

a 

Desempre
gado 

 
 

Trabalho/ Função 

Média do líquido 
recebido nos 

últimos três meses 
(R$) 

 
 

CANDIDATO 
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V V V V ----    IIIINFORMAÇÕES ADICIONANFORMAÇÕES ADICIONANFORMAÇÕES ADICIONANFORMAÇÕES ADICIONAIS IS IS IS     
SSSSERÃOERÃOERÃOERÃO PREENCHIDA PREENCHIDA PREENCHIDA PREENCHIDASSSS PELO PRÓPRIO CANDID PELO PRÓPRIO CANDID PELO PRÓPRIO CANDID PELO PRÓPRIO CANDIDATOATOATOATO    
    
1111....    Como soube deste cursinho?Como soube deste cursinho?Como soube deste cursinho?Como soube deste cursinho?    

 �televisão       �na escola           �rádio           �amigos 

    �cartazes. Onde?_____________________________________      

 �outros. Quais?_______________________________________ 

 

2222....    Se for selecionado para estudar no Curso PréSe for selecionado para estudar no Curso PréSe for selecionado para estudar no Curso PréSe for selecionado para estudar no Curso Pré----Vestibular da UFSCarVestibular da UFSCarVestibular da UFSCarVestibular da UFSCar,,,,    
pretende usar que tipo de transporte? pretende usar que tipo de transporte? pretende usar que tipo de transporte? pretende usar que tipo de transporte?     
 � Veículo próprio  � ônibus   � Outro. Qual?_____________ 
 
 
3333....    Além dos livros utilAlém dos livros utilAlém dos livros utilAlém dos livros utilizados na escola, com qual frequizados na escola, com qual frequizados na escola, com qual frequizados na escola, com qual frequência você lê:ência você lê:ência você lê:ência você lê:    

  FrequenteFrequenteFrequenteFrequente----    
mentementementemente....    

Às Às Às Às 
vezesvezesvezesvezes    

NuncaNuncaNuncaNunca    

a)a)a)a)    Jornais    
b)b)b)b)    Revistas de Informação Geral 

(Veja, Isto é, Época, Nova, etc.) 
   

c)c)c)c)    Revista de Humor / Quadrinhos    
d)d)d)d)    Revista de Divulgação Científica 

(Galileu, Ciência Hoje, etc.) 
   

e)e)e)e)    Romances e livros de ficção    
 
4444....    SSSSobre aobre aobre aobre a UFSCar , o que você sabe/acha: UFSCar , o que você sabe/acha: UFSCar , o que você sabe/acha: UFSCar , o que você sabe/acha:    

a) É uma Universidade Pública na qual os alunos pagam mensalidade? 
  � sim    �  não 

b) É uma Universidade Pública onde só podem circular alunos e professores?  
� sim    �  não 

c) Qual a forma de ingresso nos cursos de graduação para esta universidade? 

_________________________________________________________________ 
 

5. O 5. O 5. O 5. O que você sabe/conhece sobre a política de cotas da UFSCar?    que você sabe/conhece sobre a política de cotas da UFSCar?    que você sabe/conhece sobre a política de cotas da UFSCar?    que você sabe/conhece sobre a política de cotas da UFSCar?    

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

6. Com relação às suas intenções6. Com relação às suas intenções6. Com relação às suas intenções6. Com relação às suas intenções profissionais e de estudo, profissionais e de estudo, profissionais e de estudo, profissionais e de estudo, você  você  você  você pretende: pretende: pretende: pretende:     

Obs.: (1) está informação não afetará o resultado da seleção; (2) pode ser assinalada 
mais de uma opção, de preferência, colocando-se números para ordem de prioridade.    

a. � fazer curso superior (faculdade); 

b. � fazer um curso técnico;  

c. � prestar concursos públicos ou estatais (ex.: Policia Militar, Bombeiros, Banco do 

Brasil, prefeitura, universidades, oficial de justiça, etc.); 

d. � complementar/aperfeiçoar meus estudos/conhecimentos para conseguir um 

emprego melhor; 

e . � ainda não sei, por enquanto, apenas quero voltar a estudar. 
    

    

Observações: (Verificar se o candidato deseja acrescentar alguma informação que possa Observações: (Verificar se o candidato deseja acrescentar alguma informação que possa Observações: (Verificar se o candidato deseja acrescentar alguma informação que possa Observações: (Verificar se o candidato deseja acrescentar alguma informação que possa 

interferir na avaliação de suas condições socioeconôinterferir na avaliação de suas condições socioeconôinterferir na avaliação de suas condições socioeconôinterferir na avaliação de suas condições socioeconômicas). micas). micas). micas). 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________    

Eu, _________________________________________________________, admito serem 
verdadeiras as informações por mim fornecidas neste questionário e, se selecionado, 
apresentarei os documentos comprobatórios como condição para efetuar matrícula, 
assim como coloco-me à disposição para eventuais visitas domiciliares que tenham o 
caráter de verificar a veracidade das mesmas, em qualquer época do ano letivo. Declaro Declaro Declaro Declaro 
também ter ciência da data e horário da prova de seleção, no dia também ter ciência da data e horário da prova de seleção, no dia também ter ciência da data e horário da prova de seleção, no dia também ter ciência da data e horário da prova de seleção, no dia 13131313 de  de  de  de fevereirofevereirofevereirofevereiro de  de  de  de 
2012012012011111, às , às , às , às 14:00 horas.14:00 horas.14:00 horas.14:00 horas. 
 
Araras, _____ de _________________ de 2010. 
                                                                                          

 
 
 

                       _________________________________________
                        Assinatura do (a) candidato(a)    


