
 
 

 
 
PESQUISA DE DEMANDA HABITACIONAL 

 
 

PESQUISA DE DEMANDA HABITACIONAL                                                                                                     Nº:    
 

Convidamos  a  todos  a  participarem  de  uma  pesquisa  de  demanda  habitacional,  por  meio  da  qual 
avaliaremos o perfil socioeconômico dos interessados em adquirir um imóvel financiado neste município. 

 

Para participar preencha os dados abaixo 
 

Nome do interessado:    
 

Contatos: telefone (      )    email:

CPF:   Data de Nascimento:                   _/                  /  
 

Reside no município há                     anos 
 

Gênero:          Feminino          Masculino 
 

Estado civil:           Solteiro(a)        Divorciado (a)             Viúvo(a)            Casado(a)            Em união estável 
Se casado ou em união estável informar 

Nome cônjuge/companheiro(a):                                                                         CPF:    

Nº de Filhos (que vivem na mesma casa): ____________ 
 

Crianças (0 a 11 anos)          Adolescentes (12 a 17 anos)           Jovens (18 anos ou mais) 
 

        Não possui filhos 
 

Sua moradia atual é:             Alugada             Cedida              Coabitada               Própria           Financiada 
 

Valor do Aluguel/Financiamento: R$ 
 

Qual a renda familiar mensal R$    
 

Situação de Emprego:         Carteira assinada          Servidor Público           Autônomo 
 

        Aposentado/Pensionista               Empreendedor 
 

Qual sua preferência:         casa          prédio 
 

Se a única opção for prédio seu interesse continua?           sim          não 
 

Estou ciente de que o preenchimento deste formulário não configura, em hipótese alguma, 
garantia de atendimento com o financiamento habitacional. 
 
 

Assinatura:____________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 



Por que realizar uma pesquisa de
demanda habitacional no município?
A pesquisa de demanda habitacional servirá para demonstrar qual 
o per�l do público interessado em adquirir uma moradia 
�nanciada. A partir desses dados serão identi�cados qual ou quais 
os tipos de empreendimentos habitacionais mais adequados ao 
município de acordo com os Programas Habitacionais existentes.

O que a Cohab Minas fará com os dados levantados
 na pesquisa de demanda habitacional?
A partir dos dados levantados, resultado da pesquisa de demanda 
habitacional realizada, a Cohab Minas elaborará um documento 
contendo a análise de viabilidade social do empreendimento 
habitacional que se  almeja implantar. 

Para participar, preencha o questionário nos postos de 
cadastramento que serão: Escolas, Postos de Saúde da Família, 
CRAS e CREAS.

O preenchimento da pesquisa não é a 
inscrição em eventual programa de 

moradia. Apenas um levantamento da 
demanda habitacional.

ATENÇÃO

PESQUISA DE DEMANDA HABITACIONAL
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