
Ficha de Inscrição

Nome do candidato/ candidata: 

Data de nascimento: 

RG: 

CPF: 

Nome do responsável (1): 

Parentesco: 

Nome do responsável (2): 

Parentesco: 

Endereço residencial completo:

Cep:

Bairro: 

Quantas pessoas residem com o candidato:



Escola atual: 

Em quais condições para a bolsa o candidato ou candidata está inserido: 

Perfil sócio econômico (Renda familiar mensal per capita no limite de dois salários mínimos) 

Matriculado/ matriculada em uma escola pública ou privada no ano de 2021 

É parente, até segundo grau, de algum colaborador da escola que trabalhe nas empresas 
terceirizadas 

Tem irmãos que estão participando deste processo 

Como ficou sabendo do programa de bolsas para ampliação da diversidade racial da Escola 
Santi: 

Série que cursará em 2022:

 6º ano 

7º ano 

8º ano 

9º ano 

Racial

Preto Pardo Indígena



Declaro que ele/ela é  ( ) preto/a , ( )  pardo/a ou  ( )  indígena, de acordo com os critérios de 

raça e cor utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Estou ciente de que a prestação de informações falsas relativas às exigências estabelecidas 

quanto à autodeclaração resultarão na desclassificação do processo seletivo e recusa ou 

cancelamento da matrícula no curso, além das penas previstas em lei, o que pode acontecer 

a qualquer tempo. 

_________________________, ________ de _______________________ de 2021 

________________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

DECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DA 

DIVERSIDADE RACIAL NA ESCOLA SANTI 

Eu _____________________________________________________________(nome), ____________________ 

(nacionalidade), _____________________________(estado civil), inscrito(a) no CPF 

____________________________________, residente à __________________________________(endereço), 

responsável pelo/pela ______________________________________________________ (nome do 

candidato/ candidata a vaga) ______________________________________________________/RG 

____________________________________ 
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