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Nome do Aluno(a)

Endereço Número

Complemento Bairro

CADASTRO UNIVERSITÁRIO      ___º SEMESTRE - EXERCÍCIO 20____

DADOS DO ALUNO
Obrigatório preenchimento com letra de forma ou bastão.

Cidade CEP

CPF RG DDD Celular DDD Fone Resid.

E-mail

DADOS BANCÁRIOS

Banco Agência Conta

Curso Semestre

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

DADOS BANCÁRIOS

DADOS DO CURSO

Cidade da Instituição de Ensino Tem Bolsa de Estudos ? Sim Não Tipo da Bolsa (Prouni, FIES, etc.) % Bolsa

1º) O cadastro é válido somente para o exercício em vigência, sendo cancelado automaticamente ao término do período letivo, devendo ser refeito no início
 do período seguinte;

2º) Para fins de reembolso, as notas fiscais, passagens ou recibos deverão ser entregues, impreterivelmente até o 5º dia útil de cada mês;

TERMO DE RESPONSABILIDADE

3º) Ao realizar o recadastro do Semestre, deverá o atestado de frequência e rematrícula. A não apresentação implicará no cancelamento do reembolso;

4º) Conforme o Artigo 5º da Lei nº 176 de 21/02/2002, o Executivo Municipal poderá na época de férias, convocar o trabalho voluntário dos estudantes usu-
frutuários  do  Transporte  Estudantil, na  criação e desenvolvimento de projetos sociais, educacionais e de utilidade  pública, como forma de compensação
pelos benefícios do Poder Público Municipal;

5º) A inobservância  dos  itens  acima, ou  das  determinações  firmadas pela  Municipalidade  durante  o  exercício  em vigência, resultará no cancelamento
imediato do cadastro, assim como o reembolso do transporte.

Obs.: Os alunos que tiverem aulas no período de férias deverão apresentar declaração, fornecida pela instituição de ensino, com os dias de aulas, para obter

direito ao reembolso e que deverá ser entregue com os comprovantes de despesas.      E por estar de acordo com os Termos e legislações vigentes, assino o 

Assinatura Data

direito ao reembolso e que deverá ser entregue com os comprovantes de despesas.      E por estar de acordo com os Termos e legislações vigentes, assino o 
presente Termo de responsabilidade.

Nome do Aluno(a) Cidade da Instituição de Ensino

Data Assinatura - Secretaria Municipal da Educação

PROTOCOLO DE ENTREGA  -  CADASTRO UNIVERSITÁRIO   -   ___º SEMESTRE - EXERCÍCIO 20___


