
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO - PROCAMPIS

Este questionário é de preenchimento obrigatório pelos estudantes interessados em obter bolsa de estudos pelo Programa de
Inclusão Social pelo Ensino Superior de Campinas - PROCAMPIS e acompanha os documentos pessoais e demais
comprovantes necessários para a seleção, nos termos da Lei Municipal nº 13.470/2008 e seu Regulamento.

NOME: RG:

1. Qual o seu sexo? 7. Há quanto tempo você mora em Campinas?

8. Quem mora com você?

9. Quantas pessoas moram na sua casa? (Contando com
pais, irmãos ou outros parentes que moram em uma mesma
casa).

10. Até quando seu pai estudou?

Moro sozinho(a)

Pai / Padrasto

Mãe / Madrastra

Esposa / Marido / Companheiro(a)

Filhos

Irmãos

Avô(ó)

Outros parentes

Amigos ou colegas

2. Em que ano você nasceu?

3. Qual o seu estado civil?

4. Quantos irmãos você tem?

5. Quantos filhos você tem?

6. Onde e como você mora atualmente?

A) Masculino

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A) Há mais de 1 ano

SIM NÃO

A) Após 1991

A) Solteiro(a)

A) Nenhum

A) Não estudou
A) Nenhum

A) Em casa ou apartamento, com minha família

C) Em 1990

C) Separado(a) / desquitado(a) / divorciado(a)

C) Dois

C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio)
C) Dois

C) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a)

B) Feminino B) Entre 1 e 2 anos

C) Entre 2 e 3 anos

D) Há mais de 3 anos

E) Não moro em Campinas
B) Em 1991

B) Casado(a)

B) Um

B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário)
B) Um

B) Em casa ou apartamento, sozinho(a)

D) Em 1989

D) Viúvo(a)

D) Três

D) Ensino médio (2º grau) incompleto
D) Três

D) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria,
quartel, pensionato, república, etc.

E) Em 1988

E) Outro

E) Quatro ou mais

E) Ensino médio (2º grau) completo

F) Ensino superior incompleto

G) Ensino superior completo

H) Pós-graduação

I) Não sei

E) Quatro ou mais

E) Outra situação

F) Em 1987

G) Em 1986

H) Entre 1982 e 1985

I) Antes de 1982

A) Duas pessoas

C) Quatro pessoas

B) Três pessoas

D) Cinco pessoas

E) Seis pessoas

F) Mais de seis pessoas

G) Moro sozinho(a)



11. Até quando sua mãe estudou? 15. Qual a posição de sua mãe neste trabalho, na maior
parte do tempo?

16. Assinale a situação que melhor descreve seu caso:

17. Se você trabalha ou já trabalhou, qual é (ou foi) a carga
horária aproximada de sua atividade remunerada?
(Não contar estágio e bolsas de pesquisa)

18. Se você está trabalhando atualmente, qual a sua renda
ou seu salário mensal?

12. Em que seu pai trabalha ou trabalhou, na maior parte
da vida?

13. Qual a posição de seu pai neste trabalho, na maior
parte do tempo?

A) Não estudou

A) Gerente, administradora ou diretora de empresa privada

A) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família

A) Não trabalho / nunca exerci atividade remunerada

A) Até 1 salário mínimo

A) Gerente, administrador ou diretor de empresa privada

C) Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio)

C) Militar (guarda-civil, polícia estadual ou Forças Armadas),
com posto de comando

C) Trabalho e me sustento

C) Trabalho / trabalhei até 20 horas semanais

C) De 2 a 3 salários mínimos

C) Militar (guarda-civil, polícia estadual ou Forças
Armadas), com posto de comando

B) Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário)

B) Funcionária pública (federal, estadual, municipal), com
funções de direção

B) Trabalho e recebo ajuda da família

B) Trabalho / trabalhei eventualmente

B) De 1 a 2 salários mínimos

B) Funcionário público (federal, estadual, municipal), com
funções de direção

D) Ensino médio (2º grau) incompleto

D) Empregada no setor privado, com carteira assinada

D) Trabalho e contribuo com o sustento da família

D) Trabalho / trabalhei mais de 20 horas semanais e menos
de 40 horas semanais

D) De 3 a 3,5 salários mínimos

D) Empregado no setor privado, com carteira assinada

E) Ensino médio (2º grau) completo

E) Funcionária pública (federal, estadual ou municipal), sem
função de direção

E) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da
família

E) Trabalho / trabalhei em tempo integral - 40 horas
semanais ou mais

E) De 3,5 a 6,5 salários mínimos

F) De 6,5 a 30 salários mínimos

G) Mais de 30 salários mínimos

H) Não estou trabalhando

E) Profissional liberal, professor ou técnico de nível
superior

E) Funcionário público (federal, estadual ou municipal),
sem função de direção

F) Ensino superior incompleto

F) Militar (guarda-civil, polícia estadual ou Forças Armadas),
sem posto de comando

F) Militar (guarda-civil, polícia estadual ou Forças
Armadas), sem posto de comando

G) Ensino superior completo

G) Trabalho temporário, informal, sem carteira assinada

G) Trabalho temporário, informal, sem carteira assinada

H) Pós-graduação

H) Trabalho por conta própria

H) Trabalho por conta própria

I) Não sei

I) Desempregada

J) Aposentada

K) Outra situação

I) Desempregado

J) Aposentado

K) Outra situação

A) Na agricultura

C) No comércio, banco, transporte ou outros serviços

B) Na indústria

D) Funcionário público do governo federal, estadual ou
municipal

F) Trabalhador do setor informal (sem carteira assinada)

G) Trabalha em casa em serviços (costura, cozinha, aulas
particulares, etc.)

H) No lar

I) Não trabalha

J) Não sei

14. Em que sua mãe trabalha ou trabalhou, na maior parte
da vida?

A) Na agricultura

C) No comércio, banco, transporte ou outros serviços

B) Na indústria

D) Como trabalhadora doméstica

E) Como funcionária do governo federal, estadual ou
municipal

F) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível
superior

G) No lar

H) Trabalha em casa em serviços (comida, costura, aulas
particulares, etc.)

I) Não trabalha

J) Não sei



20. Qual sua posição neste trabalho?

21. Somando a sua renda com a renda das pessoas que
moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda
familiar?

24. Se você cursou o ensino médio em escola privada
(particular) assinale:

A) Gerente, administrador(a) ou diretor(a) de empresa
privada

C) Militar (guarda-civil, polícia estadual ou Forças
armadas), com posto de comando

B) De 1 a 2 salários mínimos

C) Não era bolsista

D) Não cursou o ensino médio em escola privada

D) Empregado(a) no setor privado, com carteira
assinada

C) De 2 a 3 salários mínimos

D) De 3 a 3,5 salários mínimos

E) De 3,5 a 6,5 salários mínimos

F) De 6,5 a 10 salários mínimos

G) De 10 a 30 salários mínimos

H) Mais de 30 salários mínimos

I) Nenhuma renda

E) Funcionário(a) público(a) federal, estadual ou
municipal, sem função de direção

F) Trabalho temporário, informal, sem carteira assinada

G) Militar (guarda-civil, polícia estadual ou Forças
Armadas), sem posto de comando

H) Trabalho por conta própria

I) Aposentado(a)

J) Outra situação

B) Funcionário(a) público(a) federal, estadual ou
municipal, com funções de direção

A) Até 1 salário mínimo

A) Possuía bolsa parcial

B) Possuía bolsa integral

23. Que tipo de curso de ensino médio você concluiu?

B) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade,
agrícola, etc.), no ensino regular

C) Profissionalizante magistério de 1ª a 4ª série (Curso
Normal), no ensino regular

D) Supletivo

E) Outro

A) Comum ou de educação geral, no ensino regular

19. Em que você trabalha atualmente?

A) Na agricultura

C) No comércio, banco, transporte ou outros serviços

B) Na indústria

D) Como trabalhador(a) doméstico(a)

E) Como funcionário(a) do governo federal, estadual ou
municipal

F) Como profissional liberal, professor(a) ou técnico(a)
de nível superior

G) No lar

H) Trabalho em casa em serviços (costura, comida,
aulas particulares, etc.)

I) Não trabalho

E) Metade em escola pública e metade em escola privada
(particular)

D) A maior parte em escola privada (particular)

C) A maior parte em escola pública

B) Todo em escola privada (particular)

A) Todo em escola pública

22. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?
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