Data ___/___/___
Número do cadastro: _______________

FORMULARIO DE CADASTRAMENTO BILHETE ESCOLAR 50%
Nome:__________________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/________ Estado Civil:________________________
Nome da Mãe:________________________________________________________
Nome do Pai:_________________________________________________________
Escolaridade: ( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( ) Ensino Técnico
( ) Ensino Superior ( ) Outros ________Nome da Escola:_____________________
Período: ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) Integral ( ) Publico ( ) Privado
Linha de ônibus que utiliza_______________________________________________
Número do RG:___________________ Número do CPF_______________________
Endereço:__________________________________________ Número:___________
Bairro:___________________________ Cidade:_____________________________
CEP:___________________________Telefone:______________________________
ASS: Responsável:___________________________________________________
ASS: Cadastrador______________________________________________________
Documentos Necessários:
- Cópia e Original do RG
- Cópia e Original do CPF
- Cópia e Original da Declaração escolar (Vigente - validade de 30 dias);
- Cópia e Original do comprovante de endereço em nome do aluno, ou dos pais ou dos responsáveis legal (são
aceitos como comprovantes de endereço: Conta de água, luz, telefone, contas bancarias com data de emissão
recente até dois meses contados da data do vencimento comprovadamente recebida, via Empresa Brasileira de
Correios.
- Caso o comprovante de endereço estiver em nome do cônjuge trazer cópia e original da certidão de casamento.
Não serão aceitos comprovante de endereço com informações incompletas.
- Para Professor(a) toda documentação mencionada acima + Cópia e Original do Holerite (Vigente - validade de
30 dias)
- É obrigatória a presença do estudante para tirar foto no local
- Horário de Atendimento: De segunda a sexta das 8:00 às 17:30 horas.
- Para a primeira compra deverá ser pago o valor de 20 passagens (em dinheiro), para realização da primeira
recarga.
__________________________________________________________________________________
Declaro que recebi, o CARTÃO SOU DIADEMA para utilização nas catracas eletrônicas dos ônibus das linhas
municipais de DIADEMA, esse da categoria E S C O L A R 50% personalizado e intransferível. Em caso de
perda, extravio, roubo, furto ou danos no referido cartão, arcarei com o pagamento da taxa de emissão de 2ª via
no valor de 10 (dez) tarifas vigente. Pela presente declaro que as informações acima são a expressão da verdade
estou ciente de que responderei civil e criminalmente pelo uso indevido do mencionado cartão por terceira
pessoa e estarei sujeito às sanções civis e penais cabíveis nos casos de uso indevido do mencionado cartão.
ASS. Responsável ___________________________________________________Data ___/___/___
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTOCOLO - ESCOLAR
Nome:________________________________________________ Data ___/___/___

