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Formulário Socioeconômico Web

PROCESSO SELETIVO DE BOLSA DE ESTUDO
Se você tem interesse em candidatar-se ao processo seletivo de bolsa de estudo, faz-se necessário
o preenchimento do Formulário Socioeconômico Web.
A seguir estão descritos os passos para a realização do cadastro.

1

LOGIN DE ACESSO

Para acessar o formulário socioeconômico o endereço para navegação é:

Clique aqui para acessar o formulário
Para acessar a página do Formulário Socioeconômico Web, será solicitado informar um login e
senha, conforme figura abaixo:
Observação:


Caso ainda não seja aluno, informe o código de pessoa como login e a data de nascimento
(somente números) como senha, obtida a partir da inscrição no processo de ingresso. Maiores
detalhes entre contato com a Secretaria do Colégio.
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PROCESSO SELETIVO DE BOLSA DE ESTUDO
Após efetuado o login, será solicitado a escolha de um processo seletivo para candidatar-se:

Selecione o processo de interesse:
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Leia atentamente a
documentação
necessária
para
candidatar-se
ao
processo seletivo
de bolsa de estudo.

Marque
a
opção
CONCORDO e
após, clique em
PROSSEGUIR.
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INFORMAÇÕES PESSOAIS – ETAPA 1
Confira os dados preenchidos anteriormente no Portal Educacional como mostra na tela. Os dados
sinalizados em cor cinza somente poderão ser alterados na Secretaria do Colégio. Os campos
abertos para edição devem ser preenchidos conforme o perfil do candidato.
Os campos com o símbolo (*) são de preenchimento obrigatório.

Ao final de cada
etapa
será
apresentado um
ícone em verde
sinalizando que a
mesma
foi
concluída.

Selecione o
curso/série
pretendido.

Para avançar clique no botão
IR PARA A ETAPA 2.
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ENDEREÇO – ETAPA 2
Confira os dados preenchidos anteriormente no Portal Educacional como mostra na tela. Os dados
sinalizados em cinza somente poderão ser alterados na Secretaria do Colégio. Os campos abertos
para edição devem ser preenchidos conforme o perfil do candidato.
Os campos com o símbolo (*) são de preenchimento obrigatório. ESO
S – ETAPA NFORMAÇÕES PESSOAIS – ETAPA

Avançar para ETAPA 3.
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INFORMAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS – ETAPA 3
Confira os dados preenchidos anteriormente no Portal Educacional como mostra na tela. Os dados
sinalizados em cinza somente poderão ser alterados na Secretaria do Colégio. Os campos abertos
para edição devem ser preenchidos conforme o perfil do candidato.
Os campos com o símbolo (*) são de preenchimento obrigatório.

Ao
informar
se
o
candidato é órfão de pai
ou mãe, ou pai e mãe,
será
desabilitado
o
preenchimento
das
informações do mesmo.

Se o candidato não foi
registrado com os dados do
pai, marque a opção “Sim”.
Se a opção for “Não”
complete
os
dados
solicitados do pai.
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Se o candidato não foi
registrado com os dados da
mãe, marque a opção
“Sim”. Se a opção for “Não”
complete
os
dados
solicitados da mãe.

Caso o responsável
acadêmico seja o pai
ou a mãe os dados
serão
preenchidos
automaticamente.
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Caso
o
responsável
financeiro seja o
pai ou a mãe os
dados
serão
preenchidos
automaticamente.
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GRUPO FAMILIAR – ETAPA 4.1

“OUTRAS
RENDAS”
Colocar o valor ou o
somatório das receitas
com:
 Pensão;
 Aluguel;
 Poupança;
 Atividade informal;
 Entre outros.

Ressaltamos
a
importância
de
informar todas as
pessoas
que
residem no grupo
familiar
e
seus
respectivos dados.
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BENS E INVESTIMENTOS – ETAPA 4.2

Ressaltamos
a
importância de informar
os bens e investimentos
de todos os integrantes
do grupo familiar.

Caso a família possua mais de
uma conta poupança faz- se
necessário somar os valores
para o preenchimento desse
campo.
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DESPESAS – ETAPA 4.3

Ressaltamos a importância de
informar as despesas de todas
as pessoas do grupo familiar.
Lembrando
que
será
necessário a apresentação
dos
comprovantes
das
mesmas na entrevista com o
Serviço Social.

Ao
preencher
o
valor
correspondente
“Outras
Despesa”, descrever o tipo de
despesa.
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DESPESAS – ETAPA 4.4

Espaço livre para as
considerações da família.

FINALIZAR SOLICITAÇÃO – ETAPA 5

de
FINALIZAR
SOLICITAÇÃO de bolsa de
Lembre-se

estudo antes da entrevista com o
Serviço Social.
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