
16ª JAC UFSCar – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

A JAC UFSCar oferecerá a isenção de inscrição para pessoas com interesse em 

se inscrever no evento e que não possuam condições financeiras para arcar com a taxa 

de inscrição. A seleção dos candidatos à isenção será feita de acordo com critérios de 

baixa renda per capita pautados em fontes recentes de informação socioeconômica. 

Para participar da seleção de candidatos à isenção da inscrição da 16ª JAC 

UFSCar, você deverá: 

 Enviar um e-mail para contatojacufscar@gmail.com, com o assunto 

“QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO”. O e-mail deverá ter em anexo este 

documento em Word com as respostas das perguntas abaixo, e os documentos 

solicitados em seguida. 

 

1. Nome completo 

2. Quanto é a renda familiar ou individual da qual você depende, em termos 

de salário mínimo? (ex.: 2 salários mínimos) 

3. Quantas pessoas são sustentadas ou dependem da renda informada acima? 

4. O responsável pela renda possui casa própria, financiada ou alugada? 

Determine a quantidade. 

5. O responsável pela renda possui carro ou moto? Caso sim, quitado ou 

financiado? Determine a quantidade. 

 

 Uma cópia escaneada ou foto (legível) dos seguintes documentos deverá ser 

anexada: 

a. RG e CPF do candidato à isenção. 

b. Holerite, referente ao último mês, do(s) responsável(eis) pela renda. 

c. RG de todos que dependem da renda informada (provedor e 

dependentes). 

d. Caso o responsável possua casa financiada ou alugada, enviar o contrato 

de locação ou financiamento que contenha o valor mensal da residência. 

e. Caso possua carro(s) ou moto(s) financiado(s), enviar documento que 

comprove.  
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f. Caso você possua auxílios financeiros provindos de outras fontes (ex.: 

bolsa permanência, Bolsa Família, entre outros), enviar documentos que 

comprovem a obtenção deste auxílio.  

g. Caso considere necessário, o candidato poderá enviar outros documentos 

que podem ser úteis para a análise da Comissão Organizadora (ex.: 

gastos com saúde, educação, entre outros). 

 

 

Após enviar o e-mail de acordo com as instruções especificadas é só aguardar! Dúvidas 

ou mais informações pelo e-mail contatojacufscar@gmail.com, ou ainda por mensagens 

em nossa página do Facebook! 
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