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CADASTRO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES 

2  SEMESTRE - EXERCÍCIO 20 

Obrigatório preenchimento com letra de forma ou bastão. 

, 

SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 

DADOS DO ALUNO 
Nome do Aluno(a) 

Nome do Responsável Legal (Se menor) 

Endereço Número 

Complemento Bairro 

Cidade CEP Tempo de Moradia no Município 

CPF RG DDD / Celular DDD / Fone Resid. 

Cidade Onde Trabalha E-mail 

Renda Familiar 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco Agência Conta 

DADOS DO CURSO 

Curso Semestre Período 

Instituição de Ensino Dias das aulas 	m 	Ter 	Qua 	Qui 	Sex 	Sáb 	Dom  

Cidade da Instituição de Ensino Tem Bolsa de Estudos? 	Sim 	Não Tipo da Bolsa % Bolsa 

FORMA DE TRANSPORTE 

VAN 	 DÔNIBUS FRETADO 	 EJÔNIBUS INTERMUNICIPAL 

Empresa 

CNP.) DDD - Telefone Valor Pago Mensalmente 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

19) O cadastro deverá ser realizado pelo aluno no início de cada semestre. 

22) A documentação exigida para fins de reembolso deverá ser entregue, impreterivelmente, até o 59  dia útil de 

32) Destaca-se que toda a documentação entregue pelo aluno será conferida e analisada pelo departamento de 

da Educação, deste modo, a simples entrega da documentação no prazo estabelecido não garante a concessão 

42) Conforme artigo 52  da Lei Ordinária Municipal n2 176 de 21 de fevereiro de 2002, os alunos beneficiários do 

vocados, na época de férias, para realização de trabalho voluntário como forma de compensação do benefício 

52) Os alunos que tiverem aula no período de férias serão reembolsados apenas pelos dias que efetivamente freqüentaram 

ante comprovação de frequência emitido pela entidade educacional. 

62) A inobservância das determinações ou não apresentação de qualquer dos documentos exigidos, implicará 

do reembolso do transporte. 

79) Por fim, declaro ter conhecimento da legislação relativa ao reembolso do transporte intermunicipal, bem como 

mim prestadas são verdadeiras. 

Assinatura (Aluno(a) / Responsável Legal) 

cada mês. 

transporte escolar da Secretaria Municipal 

do benefício. 

reembolso do transporte poderão ser con-

recebido. 

a instituição de ensino, medi- 

no não recebimento ou até cancelamento 

declaro que todas as informações por 

Data 

.~ 

SECRETARIA 	11 
DE EDUCAÇÃO 
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PROTOCOLO DE ENTREGA 
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Cidade da Instituição de Ensino 

Data Assinatura - Secretaria Municipal da Educação 

Formulario Recadastro Universitario jan2018 
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