
   
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 -  3° e 4° Pavimentos 
Fone: 42-3521-1200 e-mail: 
pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br CNPJ 75.967.760/0001-71 
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.qov.br 

 
INCLUSÃO SOCIAL - UNIVERSIDADE PARA TODOS. "UNIVERSIDADE DA PREFEITURA" Programa Bolsa de 

Estudo, repasse do ISS, pago pela instituição de ensino, conforme Lei 4448/14. 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO UNIGUAÇU/2022 
BOLSAS DE ESTUDOS DE ISS 

 
Nome:--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Endereço:_____________________________________________________________________________ 
 
Bairro: Cidade: Estado:    

 
Data de Nasc.: RG: CPF:   

E-MAIL:       

CURSO: Período que estará cursando em 2022_______________ 
 

PERÍODO: ( ) Diurno  ( ) Noturno - TELEFONES: _ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:      

O(a) acadêmico(a) contemplado(a), terá que prestar 100 (cem) horas sociais por ano, nos programas municipais, 
conforme Lei 4448/14 regulamentada pelo Decreto 490/2020. 
Declaro residir em União da Vitória, nos últimos três anos, que resido com _ familiares, e declaro que não 
conclui nenhum outro curso superior. 
Estou ciente que o(a) acadêmico(a) bolsista não pode ser beneficiário(a) de outro tipo de incentivo ou programa 
restituível como PROUNI e FIES. 
Declaro estar ciente, que poderei responder civil e criminalmente pelas informações inverídicas 
prestadas nesse processo. 

   Declaro conhecer minhas responsabilidades, mediante o benefício concedido, conforme Lei 4448/14, 
Decreto490/2020, e me comprometo a cumpri-las na sua integralidade. 
Declaro que estou ciente que a falta de qualquer documento me exclui automaticamente do processo de 
seleção. 
 

DOCUMENTOS ANEXADOS: 
1.( ) Cadastro único (CRAS). 2. ( ) RG - fotocópia. 3.( ) CPF- fotocópia. 
4.( ) Comprovante de residência dos últimos 36 meses em União da Vitória. 
5.( ) Histórico escolar - fotocópia. 
6.( ) Comprovante de renda do(a) candidato(a). 
7.( ) Comprovante de renda dos membros da família. 
8.( ) Cópia da declaração de IR do(a) candidato(a) ou declaração discriminando os bens com seus devidos 
valores, caso não tenha bens, fazer declaração afirmando que não tem. 
9.( ) Cópia da declaração de IR, dos membros da família e ou declaração discriminando os bens, com 
seus devidos valores, caso não possua bens, fazer declaração afirmando que não tem. 
10.( ) Comprovante de quitação eleitoral. 11.( ) Comprovante de quitação serviço militar. 

 
União da Vitória,    
 
As páginas que compõe esse processo de inscrição, deverão ser numeradas pela ordem de sequência 
E anexadas em um envelope que será lacrado e entregue no Educatran, mediante protocolo de entrega.Na parte da frente do 
envelope deverá constar nome do acadêmico,instituição e telefone de contato. 

 
 

 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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