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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns
Campus Colinas do Tocan ns

EDITAL Nº 44/2020/CTO/REI/IFTO, DE 21 DE AGOSTO DE 2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE VAGAS REMANESCENTES PARA OS CURSO SUPERIOR
DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO DO CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS, DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, REFERENTE AO SEMESTRE
2020.2
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO/ATIVIDADE RURAL
Eu, ________________________________________________________________________,
portador do RG nº _____________________ e do CPF nº _____________________, declaro,
para ﬁns de comprovação de renda para o Ins tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocan ns, sob as penas da lei, ciente do disposto no art. 299 do Código Penal,
que exerço o trabalho de ______________________________________________________
(descrever a a vidade rural ou proﬁssão que desempenha), sem nenhum vínculo
emprega cio desde ______/______/________, obtendo como remuneração média mensal o
valor de R$ _______________ (média dos úl mos 3 (três) meses).
Portanto, sendo verdadeiros os fatos alegados, assino.
___________________________, ___ de _____ de _________.

_______________________________________
Assinatura do declarante
* Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal – Falsidade ideológica:
"Art. 299: Omi r, em documento público ou par cular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o ﬁm de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena – reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a
três anos, e multa, se o documento é par cular."

Documento assinado eletronicamente por Iomar Lima Lago, Diretor-Geral, em
21/08/2020, às 17:31, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 1062601 e o código CRC F206377C.
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