ANEXO I
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO
Subsídio ao Transporte Universitário
Lei Municipal nº 2.805/2018 e Decreto Municipal nº 4.359/2019
À Prefeitura de Ibirubá – RS / Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto - SECTD.
Nome:
CPF:

RG:

Endereço:
Cidade:

UF:

Telefone(s):

E-mail:

Instituição de Ensino Superior:
Cidade:

UF:

Endereço:
Curso:
Telefone Contato Secretaria Curso:
Dias da Semana c/ Aula:
Fevereiro: ( )Seg ( )Ter
Março:
( )Seg ( )Ter
Abril:
( )Seg ( )Ter
Maio:
( )Seg ( )Ter
Junho:
( )Seg ( )Ter
Julho:
( )Seg ( )Ter

( )Qua ( )Qui
( )Qua ( )Qui
( )Qua ( )Qui
( )Qua ( )Qui
( )Qua ( )Qui
( )Qua ( )Qui

( )Sex
( )Sex
( )Sex
( )Sex
( )Sex
( )Sex

( )Sáb
( )Sáb
( )Sáb
( )Sáb
( )Sáb
( )Sáb

Associação de Universitários a que está vinculado:
_____________________________________________________________________________________________________
Presidente:
Telefone Presidente:

Instituição Bancária:
Agência:

Conta Corrente:

Titular:

CPF Titular:

O interessado acima qualificado requer seu Credenciamento para fins de recebimento do subsídio ao transporte universitário.
Declara expressamente que as informações e documentos apresentados são verdadeiros.
Ibirubá-RS, ____ de _________________ de 2021.
____________________________________
Assinatura do Credenciando

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Nome:
CPF:

RG:

Associação de Universitários a que está vinculado:
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________
Assinatura do Credenciando

PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO:
Documentos em Anexo*:
(
(
(
(

) Cópia do Documento de Identidade
) Cópia do CPF
) Cópia do Comprovante de Matrícula em Instituição de Ensino Superior
) Cópia da Grade de disciplinas e comprovante dos dias da semana em que foram cursadas

Comprovante de endereço em Ibirubá:
( ) Cópia do Comprovante de endereço em Ibirubá, no próprio nome
( ) Cópia do título eleitoral
Comprovante de vinculação com Associação de Universitários, regularmente constituída e estabelecida no Município de
Ibirubá:
( ) Comprovante individual
( ) Comprovante de vinculação mediante lista da Associação
Comprovante de despesa com transporte universitário:
( ) Cópia do documento fiscal emitido por empresas de transporte de alunos
( ) Cópia do recibo emitido por associação de universitários na qual esteja vinculado
( ) Comprovante de despesa mediante lista da Associação
*Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório Notarial ou em cópia simples acompanhada
do respectivo original para conferência e autenticação por servidor da Prefeitura de Ibirubá.

