PRREEFFEEIITTUURRAA MUUNNIICCIIPPAALL DDEE NO
OV
VA
A OD
DE
ES
SS
SA
A - SP
Secretaria Municipal de Educação
educacao@novaodessa.sp.gov.br

AUXÍLIO TRANSPORTE-2022
1° SEMESTRE
EDITAL
O Secretário Municipal de Educação, torna pública a abertura de
inscrições para a concessão de subvenção para transporte de estudantes carentes de
recursos financeiros, residentes no município, nos termos da Lei Municipal nº 2190,
de 11 de dezembro de 2006 e no Decreto nº 2340, de 08 de janeiro de 2008, e
alterações posteriores pelos Decretos nº 2.544 de 11 de janeiro de 2010 e nº 2.652 de
22 de dezembro de 2010.
As inscrições estarão abertas do dia 19 janeiro de 2022 até o dia 11 de março
de 2022, exclusivamente por e-mail, em função de não formação de filas que podem
difundir a pandemia. Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone (19) 34982627.
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das
condições estabelecidas neste Edital.

I - São condições para a inscrição:
1- Ser aluno de curso, exclusivamente, presencial;
2 – Residir no município;
3 – ter renda familiar inferior a dois salários mínimos “per capita”;
4 – estar cursando nível médio profissionalizante ou superior, em
escolas públicas e particulares legalmente reconhecidas, com sede fora do
município.

II – Apresentação de Documentos –via e-mail
1– O aluno interessado nos recursos financeiros deverá escanear
documentos abaixo e encaminha-los via e-mail:

auxiliotransportenovaodessa@gmail.com

os

CADASTRO AUXÍLIO TRANSPORTE
I N S C R I Ç Õ E S PARA 1° SEMESTRE 2022
De 19 de Janeiro à 11 de Março de 2022
(preencher com letra de forma legível )
Nome do(a) Estudante______________________________________________________
RG:__________________CPF:_______________________Est.Civil:__________________
Rua/Av.: _________________________________________________________ Nº. _____,
Bairro: ___________________________________________________________________,
E-mail: ___________________________________________________________________
Fone:(s) p/ Contato: ________________________________________________________
Curso: ____________________________________________________________________,
Escola/Faculdade:___________________________________________________________,
Cidade: ___________________________________________________________________,
Valor da Mensalidade do Curso: R$ ___________________
Valor com desconto: R$ _____________________________
Local de Trabalho: __________________________________________________________.
COMPOSIÇÃO FAMILIAR: (PESSOAS QUE RESIDEM NA CASA )
Nome

Parentesco

Idade

Salário

Obs.

Estudante:

SITUAÇÃO DE SAÚDE:
Existe alguma pessoa com doença crônica na família?

(__) Sim

(__) Não

Qual?___________________________________________
Especifique:_______________________________________________________________.
Gasto Mensal com Medicamentos: _________________ ___________________________.

ANEXAR OS DOCUMENTOS ESCANEADOS NA
SEGUINTE ORDEM
1 - Ficha de inscrição corretamente preenchida.
2 - Cédula de identidade (RG) do candidato.
3 - Declaração da instituição que o curso é exclusivamente presencial.
4 -Declaração ou contrato da matrícula de 2022, expedida pela instituição atualmente
frequentada e cópia do boleto da matrícula. Aluno com bolsa integral, deverão apresentar a
declaração de bolsista.
5 - Comprovante de endereço recente Dezembro/21 ou Janeiro/22 (conta de água, luz, telefone
ou contrato de aluguel) no nome do estudante ou do responsável, residente no mesmo
domicílio. Caso o comprovante de endereço não estiver no nome do estudante ou responsável,
apresentar declaração do proprietário do imóvel atestando e justificando a comprovação da
residência;
6 - Comprovantes de renda holerites referente aos meses de, Novembro, Dezembro e
Janeiro/22 do estudante e de todos os familiares residentes na mesma casa.
7 - Carteira profissional de todas as pessoas residentes junto com o (a) estudante a

partir

dos 16 anos ( scanear as páginas: foto, qualificação civil, último ou atual contrato de
trabalho e a página seguinte) declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (em casos de
autônomos ou empresários)
8 – certidão de nascimento das pessoas menores de 16 anos que residem no mesmo domicílio

DECLARO que as informações acima são expressão da verdade,
respondendo Civil e Criminalmente, em caso de inveracidade das informações.

Nova Odessa, _____ /______________ / 2022

____________________

___________________

Assinatura do Candidato

Ass. do Pai ou responsável

