UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRÃO PRETO

Seção de Atendimento Social
INSCRIÇÃO PARA OS APOIOS EMERGENCIAIS DA GRADUAÇÃO INGRESSANTES 2018:

Os apoios emergenciais consistem em:
- Auxilio Financeiro: R$ 400,00 mensais nos meses de fevereiro, março e abril/2018;
- Auxílio Alimentação: refeições no Restaurante Universitário (fevereiro, março, abril e
maio/2018).
Critérios para concessão:
● Ser ingressante 2018;
● Residir a mais de 70 km de Ribeirão Preto, e
● Renda per capita de até R$ 954,00 - 1 salário mínimo.
Para fazer a solicitação dos auxílios é necessário:
1- Preencher o formulário socioeconômico;
2- Anexar as cópias dos seguintes documentos:
● RG e CPF do aluno e de todos os membros da família;
● Comprovante de renda familiar referente aos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018 e
no caso de independência financeira, renda própria ((Bolsa de estudo, reservas, hollerith,
contra-cheque, pró-labore, recibo de pagamento, recibo de benefício do INSS e de Prestação
Continuada (LOAS), pensões, para atividade autônoma/informal/eventual – modelo no site
Em caso de desemprego apresentar cópia da Carteira de Trabalho e rescisão de contrato, mais a
declaração de desemprego - modelo no site

● Cópia completa da declaração do imposto de renda (última declaração) de todos os
componentes que fazem parte do núcleo familiar do aluno. Se for isento da declaração de
imposto
de
renda,
consulta
do
site
www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.asp

● Comprovante de residência: taxas de água, luz, ou telefone referente ao mês de
janeiro/2018.
 Certidão de Casamento dos pais ou cópia da averbação de divórcio mais a declaração do
valor da contribuição financeira para manutenção do filho (a) – modelo no site
3- Enviar o formulário socioeconômico e os documentos via CORREIO, COM DATA DE
POSTAGEM ATÉ 20 de FEVEREIRO de 2018, para o endereço Universidade de São Paulo
– Avenida Bandeirantes, 3900 – Bairro Monte Alegre - CEP 14040-030 – a/c do Serviço
Social (Casa 26) – Ribeirão Preto - SP

Previsão do resultado: 23/02/2018 no site www.prefeiturarp.usp.br/sas
em “Últimas Notícias”

SÓ SERÃO AVALIADAS AS SOLICITAÇÕES QUE ESTIVEREM COM A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRÃO PRETO

Seção de Atendimento Social
INSCRIÇÃO APOIO EMERGENCIAL 2018
APOIO SOLICITADO
Auxilio Financeiro
Auxilio Alimentação
(Para uso do aluno)

IMPORTANTE
1. O Serviço Social alerta que no caso de falsificação de documentos, qualquer falseamento
ou omissão de dados para obtenção dos auxílios, o aluno será desclassificado do processo
seletivo.
2. Situações informadas e não comprovadas serão desconsideradas
Ciente das condições acima

( ) Sim

(

) Não

Nome completo: ___________________________________________Idade: ________
E-mail do aluno:__________________________________________________________
N° USP: _____________Unidade:_______________ Curso: ______________________
Telefone: (

) ________________________ Celular (

) ________________________

Nome do pai: ____________________________________________________________
Nome da mãe: ___________________________________________________________
Endereço da família: _________________________________________nº___________
Complemento: ____________Bairro: _______________________CEP:______________
Cidade: ______________________________ Estado __________ País______________
Telefone de familiares: (

) _______________ Recado com:_______________________

E-mail de familiares: ______________________________________________________

Já concluiu algum curso de graduação? ( ) Não ( )Sim. Concluído em: ____/____/___

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRÃO PRETO

Seção de Atendimento Social
1Indique a distância entre o local de sua procedência (cidade onde mora) e o Campus da USP de
Ribeirão Preto ____________________ km.
2Preencher no quadro abaixo todas as pessoas que fazem parte de seu núcleo familiar,
incluindo você.
Componentes
(Grau de
parentesco)

Estado Civil

Idade

Escolaridade

Profissão

Renda Mensal

Observações:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3- Informe abaixo a soma da renda (bruta menos os descontos oficiais INSS e Imposto de Renda)
mensal de todos os membros que contribuem com a renda familiar e o número de pessoas
que se mantém com a renda informada.
Renda total
familiar/individual

Nº de pessoas

Renda por pessoa

Caso o aluno se mantenha financeiramente considerar renda individual

Justifique sua solicitação:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data:______/______/_______

_______________________________
Assinatura

Para uso do Serviço Social:

RPC/R$ ______________

(

)

