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ANEXO VII

ITENS PRESENTES NO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA
(OBS: O formulário de Avaliação Socioeconômica deve ser preenchido online para efetivação

da inscrição. Este anexo representa apenas os tópicos que estarão presentes no formulário

online.)

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

Nome completo:

Nome social:

E-mail:

CPF:

Documento de Identidade:

Idade:

Gênero:

Endereço:

Telefone:

Como você ficou sabendo do processo seletivo do IF Baiano?

 Divulgação na sua escola

 Divulgação no ambiente de trabalho

 Divulgação em instituições sociais (Igreja, associações, sindicatos, etc.)

 Familiares ou amigos 

 Meio de comunicação (Internet, site do IF Baiano, Whatssapp, etc.)

Qual principal fator que o levou a escolher este curso?

 Gostar da área

 Solicitação familiar

 Facilidade em conseguir emprego na área



 Já atuar na área

 Solicitação da empresa que trabalho

 Desejo de empreender nesta área

 Outro

Você possui alguma necessidade especial?

 Não

 Auditiva

 Física

 Visual

 Mental

 Múltipla (auditiva, física, visual, mental)

 Outro:______

Como você descreve sua etnia/raça?

 Amarelo(a)/Oriental

 Branco(a)

 Indígena

 Negro(a)

 Outro:______

Qual seu estado civil?

 Solteiro(a)

 Casado(a)

 Viúvo(a)

 Separado(a)/Divorciado(a)

 União estável

Tem filhos? Se sim, informe a quantidade

 Não

 Outro:______

Com quem mora?

 Sozinho(a)



 Com os pais

 Com os avós

 Esposo(a)

 Filhos

 Irmãos

 Outros:______

A residência que mora é?

 Própria

 Alugada

 Cedida/Emprestada

 Financiada

 Herança

 Outro:______

Qual sua escolaridade?

 Não alfabetizado

 Ensino Fundamental Incompleto

 Ensino Fundamental Completo

 Ensino Médio Incompleto

 Ensino Médio Completo

 Ensino Superior Incompleto

 Ensino Superior Completo

Está inscrito no ENEM 2018?

 Sim

 Não

Qual sua ocupação principal?

 Desempregado

 Estudante

 Emprego de carteira assinada

 Empresário



 Profissional Liberal

 Autônomo

 Profissional do lar

 Trabalhador Rural

 Outro:_______

Em qual tipo de instituição você concluiu ou está cursando o Ensino Médio

 Todo em escola pública

 Parte na pública e parte na privada

 Todo em escola privada

Qual sua faixa de renda familiar bruta (considerar todos os rendimentos da família que reside no 

mesmo local)?

 Até um salário mínimo

 Até dois salários mínimos

 Até três salários mínimos

 Acima de três salários mínimos

Quantas pessoas moram com você em sua residência atual?

_______

Alguém da sua família está inserido/participa de Programas Sociais (Bolsa Família, PETI, etc.)

 Não

 PETI

 BPC/LOAS

 Bolsa Família

 Outro:______


