
Anexo 7 

Questionário Sócio Econômico 
 

Dados do candidato: 

 
Nome: 

RG:  Data de emissão:  Órgão emissor:      

CPF:   Data de nascimento:   Sexo:   

Endereço completo:       

e-mail do candidato:     

celular do candidato (  )   

 

Escolaridade: 

(cursou ensino médio em: escola pública?, escola particular? escola particular com bolsa?) 

nome da escola do ensino médio:     

ano de conclusão do ensino médio:    

nome da mãe:         

e-mail da mãe do candidato:         

celular da mãe do candidato: (   )     

nome do pai:         

e-mail do pai do candidato:         

celular do pai do candidato: (  )   

cidade de nascimento do candidato:     

estado de nascimento do candidato:     

estado civil do candidato:     

o candidato tem filhos?  Quantos?  

Idade dos filhos:     

 

Composição familiar: 

Onde e como você mora atualmente? 

residência própria com a família ( ); residência alugada com a família ( ); residência cedida com a família 

( ); flat, pensionato , república sozinho ou com amigos ( ) – indique quem é o responsável financeiro: 

Nome completo:      

Grau de parentesco:      

Grau de escolaridade:     

Natureza da ocupação:    

Endereço:   

E-mail:   

Telefone: (      )    

Outra situação de moradia (___) especificar: ________________________________________ 

Quantas pessoas moram na casa (  );  idade dos componentes da família:    

Dos indicados, identifique o(s) responsável (eis) financeiro (s), contando com você, seus pais, avós, 

irmãos, etc e preencha informações detalhadas (nome, grau de parentesco, grau de escolaridade, 

natureza de ocupação – empresário, empregado, autônomo, desempregado, estudante, aposentado, 



funcionário público, freelancer, trabalho informal, estagiário, outros; incluindo contato de e-mail e 

telefone). 

 
1. Nome:  

Grau de parentesco:     

Grau de escolaridade:   

Natureza da ocupação (empresário, empregado, autônomo, desempregado, estudante, aposentado, 

funcionário público, freelancer, trabalho informal, estagiário, outros – especificar): _____________ 

E-mail:    

Telefone: (  )    

 

2. Nome:  

Grau de parentesco:     

Grau de escolaridade:      

Natureza da ocupação (empresário, empregado, autônomo, desempregado, estudante, aposentado, 

funcionário público, freelancer, trabalho informal, estagiário, outros – especificar): _____________ 

E-mail:    

Telefone: (  )    

 

3. Nome:   

Grau de parentesco:    

Grau de escolaridade:    

Natureza da ocupação (empresário, empregado, autônomo, desempregado, estudante, aposentado, 

funcionário público, freelancer, trabalho informal, estagiário, outros – especificar): ______________ 

E-mail:    

Telefone: (  )    

 

4. Nome:  

Grau de parentesco:    

Grau de escolaridade:     

Natureza da ocupação (empresário, empregado, autônomo, desempregado, estudante, aposentado, 

funcionário público, freelancer, trabalho informal, estagiário, outros – especificar): ______________ 

E-mail:    

Telefone: (  )  

 

5. Nome:  

Grau de parentesco:    

Grau de escolaridade:     

Natureza da ocupação (empresário, empregado, autônomo, desempregado, estudante, aposentado, 

funcionário público, freelancer, trabalho informal, estagiário, outros – especificar): ______________ 

E-mail:    

Telefone: (  )    

 

6. Nome:  

Grau de parentesco:    

Grau de escolaridade:     

Natureza da ocupação (empresário, empregado, autônomo, desempregado, estudante, aposentado, 

funcionário público, freelancer, trabalho informal, estagiário, outros – especificar): ______________ 

E-mail:    

Telefone: (  )    



7. Nome:  

Grau de parentesco:     

Grau de escolaridade:   

Natureza da ocupação (empresário, empregado, autônomo, desempregado, estudante, aposentado, 

funcionário público, freelancer, trabalho informal, estagiário, outros – especificar): ______________ 

E- mail:      

Telefone: (  )    

Utilize espaço abaixo caso existam outros a indicar. 
 

 

 

 

 

Algum componente da família está em condições especiais? (portador de deficiência, idoso, recebe 

algum tipo de benefício). Especificar nome, grau de parentesco e tipo de benefício. 
 

 

 

 

 

A água utilizada neste domicilio é proveniente de: rede geral ( ), poço ou nascente ( ), outro meio ( ). 

Considerando o trecho da rua deste domicílio, você diria que a rua é: asfaltada ( ); pavimentada ( ); 

terra/cascalho( ) 

 
Demonstrativo de receitas: 

Quantas pessoas utilizam da renda mensal familiar    

Mês de referência  /   

Total do rendimento bruto do (s) responsável (eis) financeiro (s): (incluir toda a renda familiar – pensão, 

doação, benefícios, entrada de capital, etc. e especificar em cada valor a que se refere) 
 

 

 

 

 

Demonstrativo de despesas: _____________________________________________________________ 

Mês de referência (  /  ) 

 
Moradia (condomínio, aluguel, IPTU, prestações, etc) 

 
 

 

Alimentação   
 

Contas fixas (água, luz, telefone fixo, celular, internet) – discriminar 

 
Água:     

Luz:   

Telefone fixo:      

Celular    

 

 

 

 

 

 



Internet:    

Salário empregada/diarista:     

Saúde (plano de saúde, medicamentos, farmácia):    

Educação:   

Seguros:          

Transporte (próprio, coletivo):             

Lazer (viagens, clube, livros, revistas, periódicos, etc):        
Outras despesas:      

Total das despesas mensais:     

Resultado final mensal (receitas-despesas):   __________ 

 
 
 

 

Sua residência: 
Quantidade de automóveis de passeio, exclusivamente para uso particular: 

*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

 
Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que trabalham pelo menos cinco dias 

por semana: 

*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

 
Quantidade de máquinas de lava roupa, excluindo tanquinho: 

*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

 
Quantidade de banheiros: 

*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando DVD de automóvel: 

*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

 
Quantidade de geladeiras: 

*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

 
Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex: 

*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

 
Quantidade de microcomputadores, considerando computadores de mesa, laptops, notebooks e 

netbooks: 



*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

 
Quantidade de lavadora de louças: 

*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

 
Quantidade de fornos de micro-ondas: 

*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

 
Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas exclusivamente para uso profissional: 

*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

 
Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e seca: 

*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

 
Quantidade de telefones celulares (incluindo smartphones), tablets e palms: 

*Não possui 

1 2 3 4 ou mais 

 
9. Cartas de Justificativa 

Descreva a situação financeira da família, de maneira simples, ressaltando os fatos relevantes. Pontos 

que devem ser abordados: cidade onde vive, quantos irmãos você tem, qual a profissão dos seus pais 

ou responsáveis, qual a fonte de renda da família, etc. 

*0 de 2000 máx. de caracteres 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por que você está solicitando uma bolsa de estudo? 

*0 de 1000 máx. de caracteres 
 

 
 
 

 

 

 

 



Qual é o principal gasto/despesa da sua família? 

*0 de 500 máx. de caracteres 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O que você gostaria de fazer e não faz por falta de recursos financeiros? 

*0 de 300 máx. de caracteres 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

10. Relato da vida: 

Prêmios e Certificações: 

Predileções pessoais e interesses profissionais: 

*0 de 1000 máx. de caracteres 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Breve Trajetória: 

*Considerando que você está participando de um processo seletivo, escreva os fatos mais relevantes da 

sua vida. 

0 de 2000 máx.de caracteres 
 

 
 
 

 

 

 

 



11. Outras Perguntas: 

Caso você se torne um aluno da Faculdade Medicina do Sertão, quais serão os desafios que imagina 
enfrentar? 

*0 de 300 máx. de caracteres 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Porque a Faculdade Medicina do Sertão deve te conceder uma bolsa de estudo? 

*0 de 500 máx. de caracteres 
 

  _ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quais outros vestibulares está prestando? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O pedido de bolsa será desconsiderado para análise, caso: 

 
- Qualquer informação preenchida neste formulário seja inverídica 

- Falte um ou mais documentos solicitados 


