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FICHA PARA SOLITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO 
 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________________ 

RG:_____________________________________  CPF:_______________________________________ 

Série/Turma:_______  Curso:_______________ Período:______________________ Unidade:_______ 

Nome do responsável (se menor de 18 anos): ______________________________________________ 

RG:_____________________________________  CPF:_______________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________ Nº:_______ 

Complemento:________________________________ Bairro:_________________________________ 

Cidade:_________________  UF:_______ Ponto de Referência:________________________________ 

Tel. Residencial:_____________________________  Tel. Comercial:____________________________ 

Tem irmãos estudando na FITO? (  ) Sim (  ) Não. Qual série e curso?____________________________ 

Já obteve bolsa na FITO? (  ) Sim (  ) Não.  De quanto?_______%  Em que ano?____________________ 

Em que ano entrou na FITO?__________________   Foi aprovado no último ano letivo? (  ) Sim (  ) Não 

Estado civil do aluno:_______________  Possui débitos com a FITO? (  ) Sim (  ) Não. Quanto?_______ 

Nome da empresa em que trabalha:______________________________________________________ 

Tel. Comercial:________________________ Cargo:_____________________ Salário:______________ 

Reside em casa própria? (  ) Sim (  ) Não. Quantos cômodos possui a casa onde mora?______________ 

Possui carro? (  ) Sim (  ) Não. Marca/Modelo:__________________ Ano/Fabricação:______________ 

Existe em sua casa pessoa que necessita de cuidados médicos permanentes? (  ) Sim (  ) Não. 

Quantas?______ Qual doença?__________________________________________________________ 
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GRUPO FAMILIAR 

 
Nome Parentesco Idade Estado Civil Grau de Instrução Ocupação Renda Mensal 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                             Renda total do grupo familiar:                            

 
DESPESA MENSAL 

 
Descrição Valor 

Financiamento da casa *  

Financiamento do carro *  

Consórcio de carro *  

Conta de luz *  

Conta de água *  

Conta de telefone *  

Combustível  

Transporte coletivo  

Transporte escolar *  

Alimentação  

Condomínio *  

Aluguel da casa *  

Farmácia *  

Convênio médico *  

Mensalidade escolar  

Outros  

                                                                                  Total de Despesas: 

 

* Para estes itens é necessário anexar os devidos comprovantes. 
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DETALHAR OS MOTIVOS DE SUA SOLITAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO 

 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Declaro, sob pena de Lei, serem verídicas as informações por mim prestadas. 

Osasco, ___________ de ___________________________ de ___________. 

 

__________________________________                                  __________________________________ 

                Nome do declarante                                                                       Assinatura do declarante 
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GRUPO FAMILIAR 

Diante das informações prestadas e dos documentos comprovatórios, bem como o rendimento 

escolar, sugerimos benefício de _________________________. 

Data: _______/_______/_______.                                                        ______________________________ 

 

 

GRUPO FAMILIAR 

Com base nas informações contidas nesta ficha de cadastro e na avaliação pela Seção de Benefícios, o 

Conselho Diretor da FITO _________________________ Bolsa de Estudo. 

Data: _______/_______/_______.                                                        ______________________________ 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

- A apresentação do pedido de bolsa não dispensa o aluno do cumprimento de suas obrigações 

financeiras com a FITO, nem lhe garante o benefício. 

- A concessão de bolsa não constitui direito do aluno, estando sujeito aos critérios adotados pelo 

Regulamento de Bolsa de Estudo da FITO. 

- A bolsa, quando concedida, será cassada no momento em que o beneficiário readquirir capacidade 

para pagar as mensalidades.  

 

 
 
 
 
 


