
 

 

Documento obrigatório. 

 

Apenas 1 (um) 

formulário por família. 

ANEXO III 
 INFORMAÇÕES SOBRE MORADIA E DESPESAS FAMILIARES 

1. Quanto ao tipo de moradia, seu núcleo familiar vive em: 
 Imóvel próprio quitado / Imóvel com Termo de Cessão de Direitos e quitado. 
 Imóvel em financiamento.  → Documento obrigatório: cópia do comprovante da prestação mensal. 
 Imóvel alugado.  O valor mensal do aluguel é de R$ _________________. 
 Imóvel cedido temporariamente por necessidade, “vive de favor”. 
 Abrigo. 
 Situação de rua. 
 

2. O imóvel em que seu núcleo familiar vive fica em local irregular como ocupações e assentamentos? (Exemplo: 

Bairro Santa Luzia, na Estrutural.) 
 Sim. Onde? ______________________________________________________________________. 
 Não. 
 

3. Quanto a área de moradia, seu núcleo familiar vive em: 
 Área urbana no DF. 
 Área rural no DF. 
 Área urbana no entorno / outro estado. 
 Área rural no entorno / outro estado. 
 

4. Seu núcleo familiar tem gastos com energia elétrica? 
 Sim. → Documento obrigatório: cópia da conta de energia elétrica do último mês.   
 Não. Por qual razão?  (Exemplos: o gasto está incluído no aluguel, a ligação não é regularizada etc.). 

_____________________________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________________________ 
 

 

5. Seu núcleo familiar tem gastos com água? 
 Sim.  → Documento obrigatório: cópia da conta de energia elétrica do último mês.   

 Não.  Por qual razão?  (Exemplos: o gasto está incluído no aluguel ou condomínio, há poço artesiano etc.). 

_____________________________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________________________ 

 
 

6. Seu núcleo familiar divide alguma das despesas abaixo com OUTRAS pessoas / núcleos familiares? (Exemplo: há 

mais de uma casa no lote e as contas são divididas entre as casas.) 

 Aluguel. O valor efetivamente pago pelo meu núcleo familiar é de R$ _____________. 

 Energia elétrica. O valor efetivamente pago pelo meu núcleo familiar é de R$ _____________. 

 Água. O valor efetivamente pago pelo meu núcleo familiar é de R$ _____________. 

 Não dividimos nenhuma dessas despesas com OUTRAS pessoas/núcleos familiares. 
 

7. Seu núcleo familiar está com o pagamento de alguma das despesas abaixo em atraso? 

 Aluguel. 
 Prestação do financiamento. 

Energia elétrica. 
 Água. 

 Não estamos com nenhuma dessas despesas 
atrasadas / Não se aplica. 

Declaro ainda estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira responsabilidade e que, no caso de 
declaração falsa, estarei sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do 
Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979 e Artigos 171 e 299 do Código Penal. 

Brasília,  de  de 202    . 
                         __________________________________________________ 

Assinatura - Estudante adulto ou responsável pelo estudante adolescente 


