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TUTORIAL DE APOIO PARA PREENCHIMENTO DA FICHA SOCIOECÔNOMICA 
 

1. Fazer Download do edital e abrir o arquivo utilizando o programa Acrobat 
Reader DC, o preenchimento da ficha diretamente pelo navegador de internet 
irá gerar problemas no seu preenchimento com falhas em alguns campos. 
 

2. Preencher a ficha socioeconômica digitando diretamente no arquivo em PDF que 
está na página 10 do edital, nos campos cinza que são editáveis com os dados 
solicitados. 

 

 
 
 

Digitar a data com / ou 
selecionar a data clicando 
na seta ao lado 

Digitar somente 11 
números 

Digitar 8 números 

Máx. 10 caracteres 

Máx. 30 caracteres 

Máx. 17 caracteres Máx. 21 caracteres 

Máx. 20 caracteres 

Máx. 25 caracteres 

Máx. 8 
caracteres 

Máx. 12 caracteres 

Máx. 38 caracteres 

Máx. 20 caracteres 

Máx. 10 caracteres 
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Digitar somente 
números 

Máx. 15 
caracteres 

Digitar somente números 

Digitar somente 
números separados 
por vírgula 

Digitar somente números máx.15 
caracteres 

Máx. 22 caracteres Máx. 25 caracteres 

Máx. 25 caracteres 

Máx. 37 caracteres 

Máx. 63 caracteres 

Máx. 50 caracteres 

Digitar somente 
11 números 

Digital em minúsculo até máx. 38 caracteres 

Máx. 15 
caracteres 

Máx. 15 
caracteres 
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Digitar somente 
números 

Escreva o nome da pessoa e o tipo de doença, deficiência ou transtorno máx. 73 caracteres 

Digitar somente 
números 

Escrever o nome da pessoa que 
cedeu o imóvel 

Escreva o nome da pessoa e o tipo de doença, deficiência ou transtorno máx. 73 caracteres 

Escreva o nome da pessoa e o tipo de doença, deficiência ou transtorno máx. 73 caracteres 
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Na coluna Renda Bruta digitar somente números separados por vírgula assim o total das rendas 
será somado automaticamente. 

 
 

3. Após o preenchimento da ficha socioeconômica imprimir as páginas 10 a 13 que 
são as páginas do edital no qual está a ficha, assinar e digitalizar, para poder 
começar o próximo passo do processo. 

 
 

* Sugestão de App para celular para digitalização caso não tenha scaner ou 
impressora multifuncional. 
 

‐ Adobe scan para dispositivos IOS (IPhone e IPad) e Android baixados pela 
Play Store ou App Store. 

‐ Como scanear pelo app: no menu do App em ajuda ou no site abaixo  
https://www.adobe.com/devnet-docs/adobescan/android/br/scan.html#edit-your-scan 

 
 
 

Digitar somente 
números separados 
por vírgula 

Digitar somente 
números separados 
por vírgula 

https://www.adobe.com/devnet-docs/adobescan/android/br/scan.html#edit-your-scan
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TUTORIAL DE APOIO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE BOLSA DE ESTUDOS 
2021 NO FORMULÁRIO ONLINE 
 

 O preenchimento do formulário online deverá que ser feito de acordo com as 
informações já preenchidas na ficha socioeconômica, o preenchimento errado poderá 
invalidar o seu processo no momento da avaliação da ficha com o formulário online. 

Orientações Gerais 
* Navegadores recomendados para a inscrição na web: 
‐ Microsoft Edge: 
‐ Mozilla Firefox 11 ou superior; 
‐ Google Chrome 18 ou superior. 
‐ Celular 
‐ Tablet 

 
1. Acessar o link para o formulário online que está no edital, aparecerá esta janela, 

onde terá que fazer login com o e-mail e senha do estudante disponibilizado pela 
escola para o acesso as aulas online. Este processo deverá ser feito com o e-mail e 
senha de cada estudante candidato ao processo, pois será visto somente a ficha 
socioeconômica do mesmo aluno que preencheu o formulário on-line.  

 

  
 
 
Caso não abra esta tela, tente copiar o link que está no edital e cole em uma janela 
anônima do seu navegador. 
 
Como abrir uma janela anônima: 
 
-navegador Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt&oco=1 
 
-navegador Edge: https://support.microsoft.com/pt-br/help/4026200/microsoft-edge-browse-
inprivate 
 
 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/4026200/microsoft-edge-browse-inprivate
https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt&oco=1
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Após fazer login no formulário online irá aparecer esta tela, no qual irá começar o 
processo de envio dos documentos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tentar avançar para a próxima seção sem preencher ou anexar o que pede no 
formulário dará a mensagem da figura abaixo, deixando em vermelho as questões que 
não foram preenchidas ou anexados os documentos solicitados. O usuário não conseguirá 
avançar para a próxima seção sem que termine o preenchimento correto. 
 
  

Sempre que tiver o Botão de 
Carregar Arquivo Selecionar o 
Arquivo em seu equipamento e 
anexar o(s) documento(s) que a 
pergunta solicitar. 
 
Após Responder e anexar todos 
os documentos que for solicitado 
em cada seção clique em 
avançar para ir para a próxima 
seção. 

O Formulário Online é composto por 
6 Seções 
 
1.Ficha Socioeconômica 
2.Documentação Responsável Financeiro 
3.Documentações do Grupo Familiar 
4.Documentação de Bens E Investimentos 
5.Documentação de Comprovação De Renda 
6.Declaração 
 

Cuide para não ultrapassar o limite de 
número de arquivos permitido 
carregar, e o tamanho total de todos 
os arquivos carregados não 
ultrapassar os 10MB. Cuide também 
os tipos de arquivos permitidos no 
carregamento. 

Verificar se o nome que 
consta na ficha é o 

nome do aluno 
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Na seção 6 Declaração irá apresentar esta tela da figura abaixo, clicar no botão enviar 
para concluir seu processo seletivo de concessão de bolsa de estudo. 
 

 
 
Após irá aparecer a tela abaixo indicando que o processo foi finalizado. 

 
 
 


