
 

1. DADOS DO ESTUDANTE 
Nome do estudante 

Data de nascimento 

Endereço 

Bairro 

Escola de origem 

Tipo da escola de origem 
( ) Escola Pública ( ) Escola Particular

 
2. DADOS DOS RESPONSÁVEIS
Nome da mãe 

Identidade 

Formação 

Telefones 

Nome do pai 

Identidade 

Formação 

Telefones 

No caso de pais separados, quem detém a guarda do estudante? (anexar cópia da homologação em juízo)

 
3. DADOS DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO
Nome do responsável financeiro 

Identidade 

CPF 

Formação 

Telefone celular para envio de SMS 

Endereço 

Bairro 

 
4. DADOS DO RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO
Nome do responsável pedagógico 

Telefone celular para envio de SMS 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VAGA

Número do protocolo

Idade atual Ano acadêmico pretendido

Cidade/estado CEP

) Escola Particular com bolsa ( ) Escola Particular ( ) Nunca frequentou

RESPONSÁVEIS 
Data de nascimento

CPF Nacionalidade

Empresa em que atua 

E-mail 

Data de nascimento

CPF Nacionalidade

Empresa em que atua 

E-mail 

No caso de pais separados, quem detém a guarda do estudante? (anexar cópia da homologação em juízo) 

FINANCEIRO 
Grau de parentesco

Órgão expedidor Data de expedição

Nacionalidade 

Empresa em que atua 

E-mail 

Cidade/estado CEP

PEDAGÓGICO 
Grau de parentesco

E-mail 

ANO 2020 FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VAGA 

Número do protocolo 

Ano acadêmico pretendido 

CEP 

) Nunca frequentou escola 

Data de nascimento 

Nacionalidade 

Data de nascimento 

Nacionalidade 

Grau de parentesco 

Data de expedição 

CEP 

Grau de parentesco 



 

5. CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A 
De acordo com o Edital, 5% das vagas disponíveis são reservadas para candidatos com deficiência. 
algum atendimento especial durante a prova?

( ) acompanhante que permanecerá fora da sala à 
disposição para AVDs 

( ) atendimento para lactante 
( ) auxílio de ledor 
( ) cadeira e mesa adequadas à estatura ou amputação 
( ) caracteres ampliados (indicar fonte e
( ) escrevedor para preenchimento 

resposta) 
( ) mesa adequada a uma cadeira de
( ) permissão para uso de medicamento durante a prova 

(mediante a apresentação de receita
( ) presença de intérprete de libras 
( ) sistema Braille 

 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
Como conheceu o Colégio Colabore? 
( ) site do Colégio Colabore 
( ) facebook do Colégio Colabore 

( ) outros:  
 

( ) indicado por:   

 
7. DECLARAÇÃO 
Declaro que estou de acordo com todas as normas do Edital, bem como estarei pronto a apresentar, no prazo determinado, 
toda a documentação exigida, sob pen de ELIMINAÇÃO do presente processo. Declaro ainda, estar ciente que a prestação de 
informação falsa, ainda que apurada posteriormente, ensejará o cancelamento da matrícula, sem prejuízo das sanções penais 
eventualmente cabíveis. Declaro que todas a
inteira responsabilidade, comprometendo

Data da solicitação da vaga 

 
 

8. ESPAÇO RESERVADO PARA A INSTITUIÇÃO DE
Data de realização da prova Funcionário responsável pela aplicação da prova

Nota obtida em Português Nota obtida em Matemática

Data do retorno do resultado Funcionário responsável pelo retorno

 
 

Matrícula Deferida? 

( ) Sim ( ) Não 

Requer averbação de Termo Aditivo?

( ) Sim

Valor da Antecipação Valor da Mensalidade

 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE VAGA

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
De acordo com o Edital, 5% das vagas disponíveis são reservadas para candidatos com deficiência. 
algum atendimento especial durante a prova? 

) acompanhante que permanecerá fora da sala à 

) cadeira e mesa adequadas à estatura ou amputação 
) caracteres ampliados (indicar fonte e tamanho) 
) escrevedor para preenchimento de elipses (cartão 

) mesa adequada a uma cadeira de rodas 
medicamento durante a prova 

(mediante a apresentação de receita médica) 
libras 

( ) tempo adicional para realização da prova (DE 
ACORDO COM O EDITAL DE INGRESSO, 
PROTOCOLAR LAUDO MÉDICO INFORMANDO A 
NECESSIDADE DA AMPLIAÇÃO DO

( ) uso de equipamento adaptativo 
(lupas ou aumentadores, aparelho auditivo, máquina 
perkins, reglete, sorobá) de minha

 
Observações para o atendimento

 ( ) outdoor 
 ( ) busdoor 

O que o fez procurar o Colégio Colabore?
( ) por ser uma escola com princípios cristãos 
( ) pelo programa bilíngue 
( ) pelas turmas reduzidas 

   

( ) outros:    
   

Declaro que estou de acordo com todas as normas do Edital, bem como estarei pronto a apresentar, no prazo determinado, 
sob pen de ELIMINAÇÃO do presente processo. Declaro ainda, estar ciente que a prestação de 

informação falsa, ainda que apurada posteriormente, ensejará o cancelamento da matrícula, sem prejuízo das sanções penais 
eventualmente cabíveis. Declaro que todas as informações por mim aqui prestadas são a expressão da verdade e de minha 
inteira responsabilidade, comprometendo-me a confirma-las por meio de documentação. 

Assinatura do requerente 

ESPAÇO RESERVADO PARA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
Funcionário responsável pela aplicação da prova 

Nota obtida em Matemática Nota obtida em Redação 

Funcionário responsável pelo retorno 

Requer averbação de Termo Aditivo? 

Sim ( ) Não 

Observações 

Valor da Mensalidade Data Responsável
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De acordo com o Edital, 5% das vagas disponíveis são reservadas para candidatos com deficiência. O candidato necessita de 

) tempo adicional para realização da prova (DE 
ACORDO COM O EDITAL DE INGRESSO, 

MÉDICO INFORMANDO A 
NECESSIDADE DA AMPLIAÇÃO DO TEMPO) 

equipamento adaptativo – tecnologia assistiva 
(lupas ou aumentadores, aparelho auditivo, máquina 
perkins, reglete, sorobá) de minha propriedade. 

Observações para o atendimento específico:    

O que o fez procurar o Colégio Colabore? 
) por ser uma escola com princípios cristãos 

  

Declaro que estou de acordo com todas as normas do Edital, bem como estarei pronto a apresentar, no prazo determinado, 
sob pen de ELIMINAÇÃO do presente processo. Declaro ainda, estar ciente que a prestação de 

informação falsa, ainda que apurada posteriormente, ensejará o cancelamento da matrícula, sem prejuízo das sanções penais 
s informações por mim aqui prestadas são a expressão da verdade e de minha 

Média Final obtida 

Responsável 


