
 

___________________________________________________________________________________ 

ANEXO I 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA AUXÍLIO TRANSPORTE 
 
 

DADOS ACADÊMICOS: 

Nome do Aluno (a): ____________________________________________ 

Nome do Curso: _______________________________________________  

Ano/Semestre: _________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________ 

Registro Acadêmico: ____________________________________________ 

Início do Curso: ______________ Término: __________________________ 

DADOS PESSOAIS: 

Data de Nascimento: _______/_______/_______ Sexo: (     ) M        (     ) F 

Documento de Identidade: RG ________________CPF __________________ 

Estado Civil: _________________     Título de Eleitor: ___________________ 

Endereço: _____________________________________Nº: _________________      Bairro: 

___________________________   CEP: _______________________ 

Fone Residencial: ___________________________ Celular: ________________  

E-mail: ____________________________________Profissão: ___________  

Empresa que trabalha: ____________________________________________ 

Fone Comercial: _________________________________________________ 

Há quanto tempo reside no município?___________________________________ 

 
 
 
 



 

___________________________________________________________________________________ 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Eu, ______________________________ RG __________residente e domiciliado(a) à Rua 

__________________, Nº ______________, Bairro ________________, no Município de 

Socorro – SP, declaro, para fins de recebimento de Auxílio-Transporte, estar ciente que na 

apresentação de informações falsas, implicará na reprovação do requerimento, sujeitando-

me às penalidades previstas no Art. 299 do Decreto Lei nº 2848 de 7/12/1940 (FALSIDADE 

IDEOLÓGICA). 

 

 

Socorro, _________ de ______________________________ de _____________. 

 

__________________________________________ 

REQUERENTE 

 

 

 

 
 
 
 



 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

ANEXO III 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 

• Cópia do RG do estudante; 

• Cópia do CPF do estudante; 

• Cópia do Título de Eleitor do estudante pertencente ao município de Socorro; 

• Cópia do carnê do IPTU ou contrato de aluguel do ano vigente; ou ainda cópia do ITR ou 

escritura do imóvel; 

• Declaração de matrícula fornecida pela Instituição de Ensino Superior (IES) ou Escola 

Técnica; 

• Cópia do contrato de prestação de serviço entre a Instituição de Ensino e o estudante; 

• Cópia de comprovante atual de residência; 

• Cópia do comprovante de renda atualizado; 

• Cópia do contrato do estudante com a empresa transportadora (van, ônibus etc.). 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

___________________________________________________________________________________ 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, ___________________________________________________, RG 

__________________________, CPF __________________________, residente e 

domiciliado(a) à Rua _____________________, Nº ______________, Bairro 

________________________, na Cidade ____________________________, matriculado(a) 

na Instituição __________________________, declaro, para fins de recebimento de Auxílio-

Transporte, que faço uso do seguinte programa do governo 

_________________________________. 

Declaro ainda estar ciente que o prazo para entrega do contrato (do estabelecimento de 

ensino com o aluno) venceu e, por este motivo, estou protocolando este documento 

juntamente com a declaração de matricula da Instituição.  

Estou ciente e me comprometo a protocolar o contrato da Faculdade/ Universidade/ Escola 

Técnica após a liberação do mesmo. 

Socorro, _________ de ______________________________ de______________. 

 

__________________________________ 

REQUERENTE 

 
 
 
 



 

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

ANEXO V  

Documentos Necessários – Renovação 

 

 

• Cópia do contrato de prestação de serviço entre a Instituição de Ensino e o estudante, 

carimbado e assinado por ambos;      

• Declaração de matrícula fornecida pela Instituição de Ensino Superior (IES) ou Escola 

Técnica;      

  Cópia do comprovante de renda atualizado; 

• Anexos I e II; 

• Cópia do contrato com a Empresa de Transporte terceirizada. 

 


