
FORMULÁRIO DE BOLSA
Preencha e envie esse formulário assinado para aparecido.marques@obb.org.br.

PARTE I – INFORMAÇÕES GERAIS
Nosso caráter social e a diversidade dos nossos grupos são fortalecidos por meio do nosso Fundo de Bolsas.

É através dele que mais e mais pessoas podem viver suas jornadas de transformação na natureza, assim também você!
Para que o acesso seja o mais democrático possível, candidate-se para um valor que você realmente precisa.

Nome

RG/RNE CPF

Data de Nascimento Sexo  F   M Estado Civil

Endereço

CEP Cidade UF

E-mail Telefone/Celular

Mãe Ocupação

Pai Ocupação

PARTE II – QUESTIONÁRIO DO CURSO

Curso pretendido Data do Curso Percentual da Bolsa

Como o curso da OBB vai ajudar você a alcançar os seus objetivos pessoais e/ou profissionais?

Você já se envolveu com atividades ao ar livre, educacionais e/ou de facilitação de grupos? Aqui você pode descrevê-las e
contar como essas experiências influenciaram o seu desenvolvimento pessoal.

_________________________________________________
Assinatura do Participante ou Responsável

_______________________
Data

PARTE III – ITENS DA CASA
Indique as quantidades de cada item.

Banheiros

Empregados domésticos

Automóveis

Microcomputador

Lava-louça

Geladeira

Freezer

Lava-roupa

DVD

Micro-ondas

Motocicleta

Secadora de roupas

PARTE IV – INSTRUÇÃO DO CHEFE DE FAMÍLIA
Chefe da família a pessoa que contribui com a maior parte

da renda do domicílio. Escolha uma opção.

Analfabeto / Fundamental I incompleto

Fundamental I completo / Fundamental II incompleto

Fundamental II completo / Médio incompleto

Médio completo / Superior incompleto

Superior Completo

PARTE V – SERVIÇOS PÚBLICOS

Água encanada da rede pública  Sim  Não

Rua asfaltada ou pavimentada  Sim  Não
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