UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL
CAMPUS DE PATOS

RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

EDITAL – 2014.1
A Diretoria da Residência Universitária de Patos - UFCG vem por meio deste, informar a
abertura de inscrição para a seleção de novos residentes masculinos e femininos no período
2014.1.

1.INSCRIÇÔES
As inscrições serão realizadas a partir do dia 12 de maio de 2014, das 8h às 11h e das 14 às 17
horas.
1.1 LOCAL DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas na UFCG/CSTR, situada na Av. Universitária s/n, Bairro Santa
Cecília na Direção do CSTR. Os documentos e a ficha de inscrição deverão ser entregues na
recepção da Direção de Centro do CSTR.
Telefone 3511 3001.
A inscrição somente será aceita se efetuada nos locais e prazos determinados neste edital e/ou em
seus anexos.
1.2 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
1. Ficha de inscrição (com todos os campos DEVIDAMENTE PREENCHIDOS);
2. Fotocópia da carteira de identidade;
3. Fotocópia do CPF (caso não haja o número do CPF no RG);
4. Fotocópia do Comprovante de matrícula da UFCG (RDM) período 2014.1;
Obs. Os candidatos que são alunos da UFCG há mais de um período letivo devem trazer o
histórico escolar atualizado;
6. 02 fotografias 3x4;
7. Certidão de casamento para alunos casados;
8. Fotocópia do histórico ou certidão de conclusão de curso do estabelecimento de ensino no
qual concluiu o segundo grau (para candidatos que concluíram em escolas públicas) e declaração
para os candidatos provenientes de escolas particulares, sendo bolsistas;
9. A comprovação de renda para alunos trabalhadores.
10. Estudante filho de pais separados, apresentar certidão de divorcio ou separação judicial;
11. Documento pessoal dos responsáveis RG, CPF;
12. Estudante filho de pais agricultores apresentar o INCRA da terra e declaração do Sindicato
Rural constando o que se produz na terra e o valor arrecadado com o que é produzido;
13. Estudante filho de pais falecidos, apresentar certidão de óbito;
14. Estudante filho de pais aposentados, apresentar o cartão da aposentadoria e comprovante de
rendimento da aposentadoria (Ex: Contracheque);
15. Fotocópia do documento de identidade e CPF (membros da família maiores de 18 anos);
16. Fotocópia do registro de nascimento de todos os dependentes da renda familiar
(menores de 18 anos);
17. Fotocópia do comprovante de residência dos pais, responsáveis e ou cônjuge;

18. Termo de Guarda e Responsabilidade e Adoção para candidatos que apresentarem no arranjo
familiar essas situações;
19. Fotocópia de comprovante de gastos familiares atualizado: aluguel, água, luz, transporte,
educação e saúde (essa comprovação é da casa dos pais e/ou responsáveis).
Obs. Estudante que seja bolsista Reuni não poderá acumular o beneficio de Moradia
Universitária (Residência Universitária).
1.3 COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
Moradia – contrato de locação e/ou comprovante da prestação do financiamento da casa própria
atualizado do imóvel em Patos e na cidade de origem do aluno.
Educação– comprovante de pagamento de mensalidade(s) escolar(es).
Saúde – atestado médico ou relatório médico, quando se tratar de doença crônica ou
degenerativa ou portador de necessidades especiais (Pessoa com Deficiência). Havendo um dos
casos acima, trazer recibos das despesas com o tratamento de saúde.
IPTU – página do carnê em que constem informações sobre o imóvel, tais como: proprietário,
área construída, área do terreno, etc. Não é necessário estar pago.
Comprovantes de água, condomínio, luz e telefone em Patos e na cidade de origem do aluno.
Não é necessário estarem pagos.
Transportes: despesas com deslocamento freqüente para Patos e a cidade de origem, sendo
aceitos notas de abastecimento, recibos de carros alternativos, declarações e bilhetes das
empresas de ônibus, desde que constem assinatura e CPF do emissor dos documentos citados
neste ponto.

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
1. Só poderão se inscrever estudantes que não sejam da cidade de Patos - PB;
2. A seleção será baseada em critério socioeconômico, de acordo com o DECRETO Nº 7.234, de
19 de julho de 2010 e a Portaria UFCG/CAE nº 04/2003;
3. Ter carga horária mínima de 15 créditos; e
4. Ser aluno dos cursos de graduação do CSTR/UFCG regularmente matriculados no período
letivo em análise.

3. ENTREVISTA
A entrevista referente à seleção 2014.1 será realizada em data e local a ser divulgado em
comunicado específico.

Patos, 12 de maio de 2014.

Fabrício Xavier de Oliveira
Assistente Social

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
CENTRO DE SAÚDEE TECNOLOGIA RURAL – CSTR/Patos

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 2014.1

NÃO PREENCHER
ESPAÇO RESERVADO À ANÁLISE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Nº de dependentes da família?_____________ Renda familiar:______________
Gastos Familiares:_____________ Per capita: ___________
Turno:________________ Número de disciplinas: __________ Acesso ao restaurante: ( ) sim ( ) Não
Justificativa e rubrica do avaliador:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

DADOS PESSOAIS DO (A) ALUNO (A)
Nome:____________________________________________________ Naturalidade:_______________
Nível de escolaridade: _______________ Matricula:___________________Curso:__________________
RG_______________________ CPF:____________________ Data de Nascimento:_____/_____/_____
Estado Civil: _______________Telefone residencial e celular: __________________________________
Endereço:_______________________________________________________________nº___________
Bairro:_____________________________________Cidade/UF ________________________________
Formação Escolar: Ensino Fundamental – Escola Pública ( ) Escola Privada ( ) Com Bolsa ( )
Ensino Médio – Escola Pública ( ) Escola Privada ( ) Com Bolsa ( )
Reside c/ a
família
( ) Sim
( ) Não

Mora em
pensão
( ) Sim
( ) Não

Mora
sozinho
( ) Sim
( ) Não

Mora com
irmãos
( ) Sim
( ) Não

Mora com
colegas
( ) Sim
( ) Não

Outros
( ) Sim
( ) Não

Paga aluguel, pensão ou república? Sim ( ) Não ( ) Valor: ______________ _______
Recebe alguma ajuda financeira: Sim ( ) Não ( ) Valor: _______________ _______
É bolsista: ( ) PIBIC ( ) PROBEX ( ) MONITORIA ( ) OUTRO Valor: ______________ _______
Estágio Remunerado ( ) Valor: ______________ _______
Trabalha: Sim ( ) Não ( ) Profissão: _____________________ Salário Mensal: ___________________
Local onde trabalha: ___________________________________________________________ _______

DADOS FAMILIARES (todos que moram em sua casa)
Nome

Parentesco

Idade

Profissão /
Ocupação

Renda

Renda total da família: R$ ___________________ A família recebe algum tipo de benefício Social?
Sim ( ) Não ( ) Qual? _____________________ Valor: _____________________

DESPESAS FAMILIARES (em Patos e na cidade de origem)
Despesa
Descrição
Moradia
Educação
Saúde
Transporte
Obs. somente serão consideradas para a avaliação as despesas devidamente comprovadas.

Valor

DADOS COMPLEMENTARES DA FAMÍLIA
Caso possua, inclua dados do (a) cônjuge
Nome do (a) esposo (a): ________________________________________________________________
Profissão do (a) esposo (a): _____________________ Nível de escolaridade: _____________________
Local onde trabalha: _______________________________ Salário Mensal: ______________________
Nome do Pai: __________________________________________________ Falecido: sim ( ) Não ( )
Nível de escolaridade: _________________Estado Civil:________________ Cidade: _______________
Endereço:______________________________________________Bairro_________________________
Telefone residencial:____________________ Telefone celular: _______________________
Local de trabalho:___________________________________ Profissão: _________________________
Telefone do trabalho: ____________________ Salário Mensal R$ ______________________________
Aposentado: ( ) Pensionista: ( ) Desempregado:( )
Nome da Mãe: _________________________________________ Falecida: Sim ( ) Não ( )
Nível de escolaridade: _________________Estado Civil:________________ Cidade: _______________
Endereço:______________________________________________Bairro_________________________
Telefone residencial:____________________ Telefone celular: _______________________
Local de trabalho:___________________________________ Profissão: _________________________
Telefone do trabalho: ____________________ Salário Mensal R$ ______________________________
Aposentada: ( ) Pensionista: ( ) Desempregada:( )

DADOS DE MORADIA
Imóvel: ( ) próprio;
( ) alugado, valor do aluguel ________________;
( ) cedido;
( ) financiado, valor da prestação ____________ _____
Tipo de construção: ( ) alvenaria ( ) taipa ( ) mista
Abastecimento de água: ( ) rede geral; ( ) poço; ( ) outro ____________________________
Sistema de energia: ( ) rede geral; ( ) não tem; ( ) tarifa social
Sistema de comunicação: ( ) telefone fixo; ( ) telefone móvel; internet ( ): banda larga ( ), internet
discada ( ); TV por assinatura ( ).

Você tem parentes que residem em Patos? Em caso afirmativo, já considerou a possibilidade de morar
com eles?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

DADOS DE SAÚDE
Existe alguém na família com doença crônica ou degenerativa? Especificar.
____________________________________________________________________________________
Quais os gastos freqüentes com saúde?
____________________________________________________________________________________
Acesso ao sistema: ( ) Sistema Único de Saúde - SUS; ( ) Sistema privado.

Escreva porque você deseja morar na residência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Eu, ___________________________________________________________ declaro, sob as penas da
Lei, que as informações são fies e verdadeiras e que estou ciente das normas para a concessão do
benefício solicitado.

Patos, _____ de ___________________ de 2013.

_____________________________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)

OBS: A omissão e/ou falsificação de informações, implicarão no cancelamento automático do
benefício sem prejuízo das sanções administrativas e legais a qualquer tempo.

