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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 Palmas

Gabinete do Diretor

 
 

EDITAL Nº 36/2021/PAL/REI/IFTO, DE 17 DE MAIO DE 2021
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA ATENDIMENTO COM CHIP/INTERNET PELO PROJETO

MEC/RNP/ALUNOS CONECTADOS
 

 
 

ANEXO I
 
 

DECLARAÇÃO DE RENDA

Eu______________________________________________,nº de matrícula
_______________________, curso: ___________________________________________, 
Eu, ___________________________________, declaro que (assinale com um ‘X’ a opção
abaixo):

 

(  ) Nenhum dos membros da família possui renda. Especifique neste campo a forma de
sustento da família

 

 

 

 

 

 
(  ) A renda da minha família é proveniente de trabalho informal (que não possui
comprovante de renda) de um ou mais membros da família. Especifique:

Nº NOME CPF GRAU DE PARENTESCO (ex.:
pai, mãe, �o, irmão)

DATA DE
NASCIMENTO

RENDA MÉDIA
MENSAL (em Reais)

1    ____/___/___  
2    ____/___/___  
3    ____/___/___  
4    ____/___/___  
5    ____/___/___  

Ra�fico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação
falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além
de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente à adesão a
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quaisquer dos programas da Assistência Estudan�l, em procedimento que assegure o
contraditório e a ampla defesa, ensejará o desligamento do (s) programa (s) a que esteja
vinculado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

 

________________________,       de                de 2021

 

 

________________________________________________
Assinatura do candidato ou responsável

 
 

Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-
Geral, em 17/05/2021, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 1301805 e o código CRC F31B66E0.
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