
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO  

Ano  Regular 1. Sem   Super. Jan./Fev. Regular 2. Sem   Super. Julho 
 

Nome (Completo)  Nasc.         /         / Idade  
 

RG  Estado  CPF  
 

E-mail   Celular   Fixo 
 

Trabalha    Sim    Não Cargo/Empresa    
 

Estuda    Sim    Não Curso/Universidade ou Colégio  
 

Bolsista CNPQ ou Outra           Sim    Não Valor da Bolsa  
 

RENDA 
Solteiro   Sim    Não Depende dos Pais   Renda dos Pais  Quantas pessoas dependem desta renda?  

 

Independente  Renda Própria  
 

Casado (a)  Renda familiar total Quantas pessoas dependem desta renda?  
 

Despesa com aluguel /Pagamento de Casa própria:  
 

Mora com os Pais  Sim    Não Mora sozinho em Curitiba para estudar  Sim    Não 
 

HISTÓRICO COMO ALUNO E BOLSISTA NO GOETHE-INSTITUT  
Último Curso frequentado  Ano  Nota  

 

Aluno do Goethe desde o nível  Ano  
 

Quantas vezes recebeu bolsa  Qual foi a última vez (ano/nível)  
 

Qual tipo de bolsa recebeu:   Trabalho    Desconto  - Porcentagem  
 

SOLICITAÇÃO 
 Trabalho  - Horários Disponíveis (Escolher, mesmo que provisório, um horário da tabela que consta no edital)  

Declaração para os que solicitam bolsa trabalho 
Conforme termos acima, declaro, através do presente, que não tenho condições de pagar pelo curso de alemão pelos motivos acima expostos, mas 
gostaria de cursá-lo. Por isso, venho através da presente propor à diretoria do Goethe-Institut Curitiba a troca do curso (em forma de bolsa de 
estudo) por serviços eventuais prestados no estabelecimento e que poderão ser fixados em comum acordo com minha disponibilidade de tempo e 
do melhor aproveitamento do Instituto Cultural Brasileiro-Germânico (Goethe-Institut). Declaro ainda estar ciente de ser conhecedor da legislação 
trabalhista brasileira e que tais serviços, qualificados como eventuais, não geram responsabilidades trabalhistas. 
Nestes termos 
Peço deferimento         Data:           /        /                                  Assinatura do candidato: 

Documentação obrigatória – Enviar escaneado na exata ordem listada abaixo em um único arquivo PDF para o 
e-mail contato-curitiba@goethe.de Solicitações fora do padrão serão anuladas automaticamente. 
 

• Este formulário devidamente preenchido; 
• Documento de Identidade; 
• Última declaração do imposto de renda (pag. 1 a 4) própria e/ou da(s) pessoa(s) da(s) qual(is) seja dependente; 

Para isentos: apresentar comprovante de renda próprio ou das pessoas das quais seja dependente; 
• Recibo de Aluguel e/ou pagamento de casa própria (se houver); 
• Comprovante de outras bolsas, conforme o caso; 
• Carta de motivação (explicando o interesse pelo estudo do alemão – profissional, estudos, hobbie etc). 

__________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

(Declaro ter lido o edital e estar de acordo com a política de bolsas (trabalho ou desconto) do Goethe-Institut) 
 

 
PARA USO DO GOETHE-INSTITUT 

Aprovado para bolsa:    Trabalho  Biblioteca /Horário         Recepção /Horário  
                                    Desconto / Porcentagem  

 

Recusado  Documentação Incompleta     Não preencheu critérios  
 

Observações  Data e Rubrica 

 

mailto:contato@curitiba.goethe.org

