Orientação de Preenchimento Informações
Socioeconômicas
Olá!
Chegamos em mais uma etapa de Processo Seletivo Ismart e agora precisaremos do apoio da
família para auxilar no preenchimento das informações socioeconômicas.
Essa atividade faz parte de um dos critérios de avaliação do Ismart e por isso, requer muita
atenção e compromisso com o preenchimento. Pediremos uma série de informações mas
fique tranquilo, pois vamos te ajudar ao máximo nesse processo, ok?!
Para isso, fizemos esse passo a passo criando uma SIMULAÇÃO com dados de uma família
fictícia.
Vamos começar?

PARTE I – PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DE RENDA
Após acessar o login do candidato (nome completo, e-mail e data de nascimento), você será
direcionado para a tela abaixo:

As informações do candidato aparecerão automaticamente nos campos, ou seja, não será
preciso preencher.

Dê uma olhadinha para verificar se está tudo certo e caso algum dado esteja errado, envie um
e-mail para processoseletivo@ismart.org.br e pode deixar que a Equipe do Ismart corrigirá.
A partir de agora você vai incluir as informações, preenchendo o nome da Mãe e do Pai, além
de selecionar a Situação (se vive junto com o aluno, se vive separado, etc) e Escolaridade, ou
seja, qual nível de ensino eles estudaram conforme abaixo:




Ensino Fundamental – até o 9º ano
Ensino Médio – até o 3º ano do ensino médio/segundo grau
Ensino Superior – Faculdade

Lembra da família fictícia que criamos para simular o preenchimento? Ela entrará em cena
agora para te ajudar a entender melhor.

A Candidata Patrícia atualmente mora na mesma casa com a sua mãe Tatiana, seu irmão
Rafael, a tia Ana, sua prima bebê Karina e seu avô Bruno.
Temos no total 6 integrantes no Grupo Familiar, ou seja, a soma de todas as pessoas que
moram na mesma casa inclusive a candidata!

Cada um deles tem uma fonte de renda diferente, veremos melhor abaixo como os integrantes
preencheram as suas informações de renda:



Pessoa número 1: A Candidata Patrícia não recebe nenhuma renda e por isso é
considerada como menor de idade sem ocupação. Como ela não recebe nenhuma renda, o
valor a ser informado é 0 (zero).

Para adicionar o próximo integrante da família, ela precisou clicar no “+” logo abaixo da renda
dela, para automaticamente os novos campos aparecerem.


Pessoa número 2: Sua mãe Tatiana trabalha informalmente, fazendo bolo em casa para
vender, e ganha em média 600 reais por mês.



Pessoa número 3: A tia Ana é autônoma porque trabalha como motorista de aplicativo de
transporte. Por mês recebe a média de 1.200 reais.



Pessoa número 4: A prima Karina é uma bebezinha ainda, mas já conta como integrante
porque mora na mesma casa que a família, e recebe pensão do pai que não mora com ela
no valor de 300 reais.



Pessoa número 5: O irmão mais velho, Rafael, é maior de idade e ficou desempregado. Ele
não está mais recebendo o auxílio desemprego. Caso ele ainda estivesse recebendo o
auxílio, a candidata também deveria incluir esse valor.



Pessoa número 6: E o avô Bruno, já tem mais de 65 anos, e recebe aposentadoria de 954
reais.

Pronto, a candidata Patrícia incluiu todas as informações de ocupação! A soma da renda total
divida pelo número de moradores da casa é de 509 reais e está dentro do critério do Ismart.
CÁLCULO DA RENDA PERCAPITA
SOMA DA RENDA BRUTA DE TODOS OS INTEGRANTES
_____________________________________________
DIVIDIDO PELA QUANTIDADE DE PESSOAS QUE MORAM NA MESMA CASA
Não se preocupe com esse cálculo. pois conforme os dados vão sendo acrescentados o cálculo
será realizado automaticamente.
Observe que ao final da tela uma lista de documentos apareceu. É a lista de documentos
necessária para cada integrante comprovar a renda informada.
No dia da Entrevista Individual ela deverá entregar uma cópia de todos esses documentos para
comprovar a renda familiar. Lembre-se que a entrevista será agendada por telefone. Deixe
tudo organizado e assim que o profissional do ismart agendar sua enrevista você já estará
preparado!
Para os alunos pré-selecionados para o Ismart Online haverá um evento para entrega de
documentos e em breve será enviado um e-mail informando o dia, local e horário. Fique
atento!

Após a candidata Patrícia, clicar em “Iimprimir documento de comprovação de renda” e no
botão “Próximo” a primeira etapa foi concluída. Falta pouco para conluirmo o preenchimento!

Para finalizar, Patrícia e sua família precisará informar os seus dados de Despesas/Gastos.

PARTE II – PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DOS GASTOS
Primeiro vamos ver qual é a condição da moradia da casa da Patrícia, o veículo de sua família e
os tipos de viagens que já realizaram juntos.

Para preencher os campos abaixo, será necessário considerar o valor gasto com despesas do
último mês (neste exemplo, será julho). É importante considerar o valor médio gasto com
alimentação, por exemplo, mas tudo referente ao mês de julho. Na família da Patrícia, a Tia
Ana fez o cálculo do ano todo do IPTU e IPVA e acrescentou essa informação também.

Ao final do preenchimento de cada campo, aparecerá a Soma Total de Despesas e a Lista de
Comprovantes de Gastos que também precisará ser entregue no dia da Entrevista Individual!

PRONTO, FINALIZAMOS O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES SOCIOECONOMICAS!

A família da candidata Patrícia está de parabéns, eles já imprimiram, preencheram todas as
declarações e tiraram cópias dos documentos necessários para serem apresentados no dia da
Entrevista Individual ou no Evento de Entrega de Documentos do Ismart Online! A Patrícia
ainda contou com a ajuda das sua professora da escola pública, que está acompanhando desde
o início do processo, para tirar algumas cópias!

E você, conseguiu entender um pouco melhor como é o preenchimento dessas informações e
os documentos que precisarão ser apresentados?

Caso tenha ficado alguma dúvida, envie um e-mail para processoseletivo@ismart.org.br !
Até mais!
Equipe Seleção

