
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA

ANEXO I 

DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO 

 A  documentação  exigida  consiste  nas  seguintes  cópias,  acompanhadas  de  seus  respectivos  originais  para
autenticação no ato da inscrição. Ou se preferir trazê-las devidamente autenticadas em Cartório. 

Item Documento
1. Ficha de inscrição, modelo no Anexo II.
2. Requerimento para comprovação de renda per capita, modelo no Anexo III.
3. Identidade do candidato (RG).
4. CPF do candidato. 
5. CPF e RG (do responsável legal, se o candidato for menor de idade); 
6. RG ou Certidão  de Nascimento/Casamento  de  mãe,  madrasta,  pai,  padrasto,  cônjuge,  companheiro,

filho, enteado, irmão/irmã, avô/avó, que residem junto com o estudante.
7. Comprovante de renda (declarações ou contracheques), de todos os integrantes do grupo familiar (que

residem junto com o estudante), 
8. Trabalha, mas não tem comprovante de renda, modelo no Anexo IV. 
9. Nunca trabalhou, apresentar declaração, modelo no Anexo V. 
10. Está desempregado, apresentar declaração, modelo no Anexo VI. 
11. Declaração de recebimento/pagamento de pensão alimentícia, modelo no Anexo VII.
12. Declaração de aluguel sem contrato, modelo no Anexo VIII.
13. Declaração de trabalhador rural, modelo no Anexo IX.
14. Declaração de cuidador de crianças, modelo no Anexo X.
15. Declaração de gastos com transporte, modelo no Anexo XI.
16. Mora de aluguel, apresentar contrato e comprovante de pagamento de aluguel. 
17. Paga prestação de casa (imóvel financiado), apresentar comprovante de prestação. 
18. Conta recente de conta de energia elétrica. 
19. Conta recente de conta de água (se houver). 
20. Conta recente de conta de telefone fixo e/ou móvel (se houver). 
21. Comprovante recente de pagamento de pensão alimentícia (se houver). 
22. Comprovante recente de recebimento de pensão alimentícia (se houver). 
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ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO

ESTUDANTE:
CURSO:
CPF.:

AUXÍLIO:
(  ) Auxílio-Transporte no percurso urbano
(  ) Auxílio-Transporte na área rural e intermunicipal
(  ) Auxílio-Alimentação 
(  ) Auxílio-Moradia (aluguel)
(  ) Auxílio aos pais estudantes (creche)
(  ) Bolsa-Formação profissional  (monitoria)

Declaro que estou ciente dos termos do Edital do Programa de Assistência Estudantil do IFTO e
apresento documentos para minha inscrição em consonância com as demandas contidas no Decreto nº 7.234, de 19
de julho de 2010, para receber o auxílio na finalidade contribuir para o acesso, permanência e a conclusão de meus
estudos em curso na modalidade presencial,  de nível  Técnico Subsequente,  no  Campus  Avançado Formoso do
Araguaia, do IFTO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.

Declaro ainda que as informações por mim prestadas representam a verdade, e estou ciente de que
a omissão de informações ou a apresentação de dados e documentos falsos e/ou divergentes podem acarretar na
eliminação do candidato à seleção.

Formoso do Araguaia - TO, ____ de ____________ de  2017.

_______________________________________
(Assinatura do Estudante)

ANÁLISE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

(   )  INDEFERIDO:
(   )  DEFERIDO PARA O AUXÍLIO: ________________________________________.

_______________________________________
(Assinatura do Técnico)
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ANEXO III

REQUERIMENTO PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA PER CAPITA

ESTUDANTE:
CURSO:
CPF.:

COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR E SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA
(Anexar o RG ou Certidão de Nascimento e o comprovante de renda dos maiores de 18 anos)

NOME IDADE PARENTESCO PROFISSÃO RENDA
BRUTA

TOTAL DA RENDA BRUTA 

DESPESAS DA FAMÍLIA
(Anexar cópias de comprovantes das despesas)

DESPESA VALOR MENSAL
(R$)

ÁGUA (anexar cópias de recibos de pagamento de água)
ENERGIA (anexar cópias de recibos de pagamento de energia)
ALUGUEL (anexar cópias de recibos de pagamento de aluguel)
PRESTAÇÃO DE CASA (anexar cópias de recibos de prestação de casa)
EDUCAÇÃO (anexar cópias de recibos de pagamento de mensalidades)
SAÚDE (anexar cópias de recibos de despesas com saúde, medicamentos, etc)
PENSÃO ALIMENTÍCIA (anexar cópias de recibos de pagamento de pensão)
TELEFONE (anexar cópias de recibos de pagamento de telefone)
TOTAL DE DESPESAS

UTILIZAR O VERSO PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Formoso do Araguaia, ____ de __________ de 2017.

_____________________________________________
Assinatura 
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA TRABALHADOR INFORMAL 
(quem trabalha sem carteira assinada) 

Eu  (nome completo)  _____________________________________________________, portador da Identidade nº
_________________________ e do CPF.: _________________________; declaro para os devidos fins que sou
trabalhador  informal  no  ramo  (especificar  a  atividade)
_________________________________________________,  sem  vínculo  empregatício  de  carteira  assinada  há
(tempo)__________________, com renda média mensal de R$ ______________.

Declaro ainda que o valor acima apresentado é verdadeiro e estou ciente de que a omissão de informações ou a
apresentação de dados e documentos falsos e/ou divergentes podem acarretar na eliminação do candidato à seleção. 

Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e confirmar a informação declarada acima, caso
seja necessário. 

Formoso do Araguaia - TO, ___ de ____________ de 2017. 

_______________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA PESSOAS QUE NÃO TRABALHAM 
(para pessoas que nunca trabalharam) 

 Eu (nome completo)  _____________________________________________________, portador da Identidade nº
_________________________ e do CPF.: _________________________; declaro para os devidos fins que nunca
exerci  nenhuma  atividade  remunerada,  sendo  meu  sustento  provido  através
de___________________________________________________________________. 

 Declaro ainda que as informações por mim prestadas representam a verdade, e estou ciente de que a omissão de
informações ou a apresentação de dados e documentos falsos e/ou divergentes podem acarretar na eliminação do
candidato à seleção. 

 Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e confirmar a informação declarada acima,
caso seja necessário. 

Formoso do Araguaia - TO, ___ de ____________ de 2017. 

_______________________________________ 
Assinatura
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA DESEMPREGADOS 

 Eu (nome completo)  _____________________________________________________, portador da Identidade nº
_________________________ e do CPF.:  _________________________; declaro para os devidos fins que me
encontro desempregado há  (tempo)____________________ e não exerço nenhuma atividade remunerada, sendo
meu sustento provido através de ____________________________________________________
____________________________________________________________________. 

 Declaro ainda que as informações por mim prestadas representam a verdade, e estou ciente de que a omissão de
informações ou a apresentação de dados e documentos falsos e/ou divergentes podem acarretar na eliminação do
candidato à seleção. 

Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguar e confirmar a informação declarada acima, caso
seja necessário.

Formoso do Araguaia - TO, ___ de ____________ de 2017. 

_______________________________________ 
Assinatura
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu, ________________________________________________________________,
CPF nº_____________________, declaro para os devidos fins que:

(  )   Recebo pensão alimentícia no valor de R$___________________.

(   )  Pago pensão alimentícia no valor de R$____________________.

Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das informaçõesprestadas neste documento.

Formoso do Araguaia - TO, _____ de ____________________de 2017.

_________________________________________________
Assinatura
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE MORADIA EM IMÓVEL ALUGADO SEM CONTRATO

Eu, ________________________________________________________________________
 CPF nº  ____________________________,  declaro,  para  os  devidos  fins,  que  moro  de  aluguel  e  não  possuo
contrato com o dono do imóvel e apresento recibos e outros documentos comprobatórios anexos a esta declaração.

Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas nestes documentos.

Formoso do Araguaia - TO, ______ de ____________________de 2017.

__________________________________________
Assinatura
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR RURAL/ATIVIDADES RURAIS

Eu, _____________________________________________________________
 CPF nº ____________________________, declaro para os devidos fins de comprovação de renda proveniente das
atividades rurais, e comprovação de residência rural que moro na zona rural e de lá tiro meu sustento e de minha
família,  com  renda  média  mensal  de  R$  ______________  provenientes  da  comercialização  das  atividades  ou
produtos da propriedade.

Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas neste documento.

Formoso do Araguaia - TO, ______ de ____________________de 2017.

____________________________________________________
Assinatura

Rua do Açude/Lago Municipal, s/n, Centro
CEP: 77.470-000, Formoso do Araguaia – TO
(63) 3357-1982
formoso@ifto.edu.br – http://formoso.ifto.edu.br
Página 9 de 11



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE CUIDADOR (A) DOS FILHOS

Eu, _______________________________________________________________________,
CPF nº ____________________________, declaro para os devidos fins que exerço a função de cuidador(a) do(s)
menor(es) do(a) estudante _______________________________________, e por esta atividade recebo o valor de
R$ ________________.

Declaro ainda que as informações por mim prestadas representam a verdade, e estou ciente de que a omissão de
informações ou a apresentação de dados e documentos falsos e/ou
divergentes podem acarretar na eliminação do candidato à seleção.

Autorizo a devida investigação e fiscalização por fins de averiguar e confirmar a informação declarada acima, caso
seja necessário.

Formoso do Araguaia - TO, _____ de ____________________de 2017.

______________________________________________
Assinatura
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ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE GASTO COM TRANSPORTE

Eu,________________________________________________________________________,
CPF  nº  ________________________,  declaro  que  possuo  gastos  e  necessito  de  auxílio  transporte  para  o
deslocamento de minha residência até o IFTO/Campus Formoso do Araguaia.

Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das informaçõesprestadas neste documento.

Formoso do Araguaia - TO, _____ de _________________de 2017.

_________________________________________________
Estudante
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