PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA PRÉ-ENEM E PRÉ-CONCURSO MUNICIPAL

,FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO
(Conforme Edital do 1º Processo Seletivo 2015 do P.E.M E PCM Publicado em 17/10/14

Nome:
Data Nascimento:

/

/

Orgão Expedidor

CPF

RG:

Telefone Fixo

Telefone Celular

E n d e r e ç o
Avenida/Rua:

N°:

Bairro:

CEP:
U n i d a d e

q u e

p r e t e n d e

e s t u d a r

a) Centro(Escola Normal)

d) Major Prates

g) Caic Renascença

b) E. M. Jason Caetano

e) Caic Maracanã

h) Nova Esperança

c) Independência

f) Santos Reis

i) Mariana Santos

j) Ermidinha

Á r e a
a) Biológicas

b) Exatas

c) Pré-Concurso

d) Humanas

As perguntas em negrito devem ser comprovadas com cópias xerográficas dos documentos que as comprovem ou
com declaração simples, de próprio punho. NENHUMA QUESTÃO DEVE FICAR SEM RESPOSTA:
1. Qual a renda mensal do seu grupo familiar?
a) Menos de um salário mínimo
b) De um a dois salários mínimos
c) De dois a cinco salários mínimos
d) De cinco a dez salários mínimos
e) Mais de dez salários mínimos

5. Em que tipo de escola você cursou, integralmente ou na
sua maior parte, o Ensino Médio?
a) Em escola pública federal
b) Em escola pública estadual
c) Em escola pública municipal
d) Em escola particular

2. Quantas pessoas, incluindo você, vivem da renda mensal de
seu grupo familiar? (não incluir empregados domésticos)
a) Uma pessoa
b) Duas ou três
c) Quatro ou cinco
d) Seis ou sete
e) Oito ou mais

6. Qual é a sua participação na vida econômica de seu grupo
familiar?
a) Não trabalho nem contribuo para o sustento da família
b) Trabalho, mas não contribuo para o sustento da família
c) Trabalho e contribuo, em parte, para o sustento da família
d) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família

3. Em que tipo de imóvel você mora?
a) Próprio ou da família
b) Alugado
c) Outro

7. Algum membro da família é atendido por algum Programa
Social do Governo (Bolsa família, PETI)?
a) Não
b) Sim

4. Você recebeu algum tipo de bolsa de estudos?
a) Não
b) Sim

8. Algum membro da família, incluindo você, é portador de
necessidades especiais (ex.: deficiência física)?
a) Não
b) Sim. Qual? ___________________________

9. Você se considera de qual “cor ou raça”?
a) Branca
b) Preta

c) Amarela
d) Parda
e) Indígena

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO 1° PROCESSO SELETIVO DE 2015 DO PRÉ-ENEM E PRÉ-CONCURSO MUNICIPAL
Venho solicitar minha inscrição no 1º Processo Seletivo 2015 do PEM OU PCM assegurando a veracidade das informações
contidas neste formulário e nos documentos por mim apresentados pelo que autorizo a Coordenação do Programa Pré- enem e Préconcurso Municipal a verificar os dados por mim fornecidos.
Montes Claros/MG, _____ de ______________ de 201

Número de Inscrição

__________________________________________________
Assinatura do Candidato(a)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO 1º Processo Seletivo 2015
Nome do(a) Candidato(a)
Unidade que pretende estudar

Área

Número de Inscrição

Assinatura do Servidor do Responsável

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA PRÉ-ENEM E PRÉ-CONCURSO MUNICIPAL
ATENÇÃO CANDIDATO(A): Esta inscrição não garante uma vaga. Fique atento ao resultado do Socioeconômico para saber
se sua inscrição foi deferida(aceita).

