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ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO

De  acordo  com  as  disposições  do  Edital  do  Programa  de  Assistência  Estudantil,  eu,
____________________________________________________________________________,  estudante
do  Curso  Técnico  em  _________________________________________________________________,
CPF n.º_____________________________________________________, aceito ser beneficiário.

DADOS BANCÁRIOS

Banco: ________________ Agência: ____________ Conta N°: __________________ (    ) Corrente 

(    ) Poupança

Concordo e comprometo-me a:
1. Permanecer matriculado (a) em todas as disciplinas do semestre;
2. Comunicar, pessoalmente, ao Setor de Assistência Estudantil, no prazo de cinco dias úteis, os

casos  de  trancamento,  mudança  de  curso,  desistência,  afastamento  de  saúde  e/ou  licença
maternidade, apresentando documentação comprobatória, sob pena de ter que restituir integral e
imediatamente os valores recebidos indevidamente.

3. Estou  ciente  de  que,  se  trancar  ou  abandonar  o  curso;  cometer  falta  grave  (advertências
consecutivas)  em  detrimento  da  Instituição;  apresentar  frequência  inferior  a  85%  (apurada
mensalmente), salvo faltas justificadas, acarretará no desligamento do Programa de Assistência
Estudantil.

4. Atesto que estou ciente sobre o Art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir, em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração
falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre o fato juridicamente relevante".

5. Autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações a qualquer
tempo, resultará na exclusão automática dos benefícios no qual estou inserido.

6. Estou ciente que, o pagamento do auxílio será realizado no máximo por quatro meses.

Declaro a veracidade das informações pertinentes ao processo seletivo.

Formoso do Araguaia - TO, _____ de ____________________ de 2019.

______________________________________
Estudante

_____________________________________________
Responsável (se o estudante for menor de idade)
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