EDITAL Nº 15/2016/CAMPUS GURUPI/IFTO, DE 19 DE MAIO DE 2016.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL

Eu,__________________________________________________________________portador
(a) do RG nº_______________________SSP(órgão expedidor) __________ e do CPF nº
______._______._______-___,residente e domiciliado(a) No endereço e cidade de
_________________________________________________________________________,
declaro, para os devidos fins, que não tenho vínculo empregatício, exercendo trabalho
informal

desenvolvendo

as

seguintes

atividades_______________________________________________________________na
cidade

de

______________________________,

recebendo

em

média

R$___________________ por mês.
Declaro ainda a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste instrumento,
estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou
divergentes implicam na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme
transcrição abaixo:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular,
declaração que nele deveria 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 o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento
é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é
particular.”

______________________________________________________
Declarante
CPF nº ______._____._____-____
ATENÇÃO: (Deverá reconhecer firma em cartório da assinatura do declarante).
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE TRABALHO AUTONÔMO

Eu,_______________________________________________________________portador(a)
do

RG

nº___________________SSP__________

__________________________,

residente

e

e

do

CPF

domiciliado(a)

de___________________________________________________,

na

nº
cidade

à

rua

______________________________________________________________________,
declaro, para os devidos fins, que não tenho vínculo empregatício, exercendo trabalho
autônomo

desenvolvendo

as

seguintes

atividades___________________________________________________________________
na

cidade

de

______________________________

,

recebendo

em

média

R$___________________ por mês.
Declaro ainda a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste instrumento,
estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou
divergentes implicam na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme
transcrição abaixo:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular,
declaração que nele deveria 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 o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento
é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é
particular.”

______________________________________________________
Estudante e/ou Declarante
CPF nº ______._____._____-____
ATENÇÃO: (Deverá reconhecer firma em cartório da assinatura do declarante).
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO(A)

Eu,

_________________________________________,

CPF

_____________________

declaro para os devidos fins que me encontro desempregado (a) 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 por fins de averiguar e confirmar a informação
declarada acima, caso seja necessário.

Gurupi/TO, __________,________2016

________________________________________
Assinatura
CPF nº ______._____._____-____
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO PARA PESSOAS QUE NÃO TRABALHAM

Eu__________________________________________________________________portador
(a) do RG____________________SSP ________e CPF__________________________,
declaro para os devidos fins que não desenvolvo qualquer atividade remunerada com ou sem
vínculo

empregatício.

Sendo

meu

sustento

provido

por

________________________________________________________________, vinculo de
parentesco ou socioafetivo.
Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas e assumo inteira
responsabilidade por esta declaração e declaro também estar ciente das penalidades cabíveis
previstas no art. 299 do Código Penal, o qual prevê que é crime:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 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
particular. (Código Penal, art. 299).
Gurupi,_______de____________de 2016.

____________________________________________
Assinatura
CPF nº ______._____._____-____
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO

Eu,________________________________________________________________________,
CPF nº__________________, RG nº_________________ SSP________________________,
residente e domiciliado na _____________________________________________________,
bairro__________________________________ , declaro para os devidos fins, que não
possuo Carteira de Trabalho.
Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas
neste documento

Gurupi, ___ de ____________________de 2016.

____________________________________________________
Estudante (Responsável legal, se menor)
CPF nº ______._____._____-____
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE MORADIA EM IMÓVEL ALUGADO

Eu, ________________________________________________________________________
(proprietário

ou

representante

da

imobiliária),

portador(a)

do

RG

nº

____________________________ e CPF nº ____________________________, residente e
domiciliado(a) na cidade de____________________________________________________,
à rua ______________________________________________________________________,
nº de telefone para contato_____________________declaro, para os devidos fins, que
ALUGO para “Estudante”____________________________________________________ o
imóvel de minha propriedade ou sob minha responsabilidade, situado na cidade de Gurupi à
rua _________________________________________________________________, desde
__________________________, pelo valor de R$ _________________ mensais.
Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas
neste documento.

Gurupi, ___ de ____________________de 2016.

____________________________________________________
Assinatura do declarante
CPF nº ______._____._____-____

*Obs: Deverá reconhecer firma do declarante em cartório. Anexar cópia do recibo de
aluguel mais recente.
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES RURAIS

Declaro para os devidos fins de comprovação de renda proveniente das atividades rurais, nos
termos do edital 15/2016 referente ao Programa de Assistência Estudantil do IFTO/Campus
Gurupi destinado ao estudante__________________________________________________,
que a renda familiar é composta conforme demonstrativo abaixo:
1.

Localização da propriedade:______________________________________________.

2.

Número de pessoas que dependem do sustento da propriedade acima.

3.

Atividades ou produtos comercializados:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.

Renda média mensal oriunda da comercialização das atividades ou produtos da

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

Gurupi, ___ de ____________________de 2016.

____________________________________________________
Estudante (Responsável legal, se menor) e/ou Declarante.
CPF nº ______._____._____-____
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ANEXO X

DECLARAÇÃO DE CUIDADOR (A) DOS FILHOS

Eu,________________________________________________________________________
portador

do

CPF:_____________________,

residente

e

domiciliado

endereço_______________________________________________________,

telefone

no
de

contato,_______________________________________declaro para os devidos fins que
exerço

a

função

de

cuidador(a)

do(s)

menor(es)

___________________________________________________________________________,
filhos do/a estudante_______________________________________________________, 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.

Gurupi, ___ de ____________________de 2016.

____________________________________________________
Assinatura do Cuidador.
CPF nº ______._____._____-____

8

EDITAL Nº 15/2016/CAMPUS GURUPI/IFTO, DE 19 DE MAIO DE 2016.

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE GASTO COM TRANSPORTE COLETIVO OU ALTERNATIVO
Eu,________________________________________________________________________,
CPF nº_________________, RG nº_________________SSP________________________,
nos termos do edital nº 15/2016 referente ao Programa de Assistência Estudantil, declaro que
estou

domiciliado

no

endereço

___________________________________________,

bairro__________________________________, cidade______________________________
Para me deslocar utilizo transporte coletivo ou alternativo, conforme descrição abaixo:
Deslocamento - residência para o IFTO/Campus Gurupi:
- quilometragem (Km)/dia percorrida no percurso residencial/IFTO/Campus Gurupi (ida e
volta) : _____________________________________nome(s) ou nº(s) da linha de
ônibus:_____________________________________________________________________
quantidade de dias na semana de deslocamento entre residência e IFTO/Campus
Gurupi:_______ valor diário pago de passagens no percurso residência/IFTO Campus Gurupi
(passagens com desconto, deve indicar o valor pago com o desconto): R$_______________
Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas
neste documento
Gurupi, ___ de ____________________de 2016.

____________________________________________________
Estudante (Responsável legal, se menor)
CPF nº ______._____._____-____
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE GASTO COM TRANSPORTE PRÓPRIO

Eu,______________________________________________________________________,
CPF nº_________________, RG nº_________________SSP________________________,
nos termos do edital nº 009/2016 referente ao Programa de Assistência Estudantil, declaro que
estou domiciliado no endereço ___________________________________________,
bairro__________________________________, cidade________________________
Para me deslocar utilizo transporte próprio, conforme descrição abaixo:
Deslocamento - residência para o IFTO/Campus Gurupi:
- quilometragem (Km)/dia percorrida no percurso residencial/IFTO/Campus Gurupi (ida e
volta) : ____________________nos dias _____ na semana de deslocamento entre residência e
IFTO/Campus Gurupi.
- custo mensal no percurso residência/IFTO Campus Gurupi: R$_________
Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas
neste documento
Gurupi, ___ de ____________________de 2016.

____________________________________________________
Estudante (Responsável legal, se menor)
CPF nº ______._____._____-____
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ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO/ PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu,_______________________________________________________________________,
portador

do

CPF

nº_____________________,residente

e

domiciliado

no

endereço___________________________________________________________________
declaro para os devidos fins que,
(

)

Recebo

pensão

alimentícia

no

valor

de

R$__________,pago

por______________________ (grau de parentesco).
( ) Pago pensão alimentícia no valor de R$________, para____________________________
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.
Gurupi, ___ de ____________________de 2016.

____________________________________________________
Estudante (Responsável legal, se menor)
CPF nº ______._____._____-____
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EDITAL Nº 15/2016/CAMPUS GURUPI/IFTO, DE 19 DE MAIO DE 2016.

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE OUTRO MUNICIPIO OU ZONA RURAL

Eu,____________________________________________________________________________,
(proprietário locatário e/ou representante da imobiliária) portador (a) do RG nº ____________________, expedido pelo _________________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
_____________________, DECLARO para os devidos fins de comprovação de residência, sob
as

penas

da

Lei

(art.

2º

da

Lei

7.115/83),

que

o

Sr.(a)

“Estudante”___________________________________________________, portador(a) do RG
nº______________________, SSP (órgão expedidor) ____________________ e inscrito no CPF
sob

o

nº______.______.______-____,

é

residente

e

domiciliado

na

rua____________________________________________________________________________
Declara ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção
penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular,
declaração que nele deveria 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 o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o
documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos,
se o documento é particular.”
Gurupi, ________ de ________________2016

______________________________________________________
Assinatura do declarante
CPF nº ______._____._____-____

OBS: Somente para quem concorrer (PERFIL II- Moradia e Transporte Intermunicipal/Rural).
JUNTAR CÓPIA DAS CONTAS: Luz, Água (dois últimos meses)
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ANEXO XV
DECLARAÇÃO DE DIVISÃO DE ALUGUEL
Eu, ________________________________________________________________,matrícula
nº
_______________________, declaro para fins de comprovação de situação
socioeconômica, que divido o valor do aluguel de imóvel situado no endereço
____________________________________________________________________,
n.º_________,
bairro
___________________________,
no
município
de
________________________________, sendo que o valor total do aluguel é de R$
_________________, e que o valor mensal que cabe a mim contribuir é de R$
_______________. Nomes dos demais moradores:
1. Nome:_________________________________________CPF:_____._____._____-____
2. Nome:_________________________________________CPF:_____._____._____-____
3. Nome:_________________________________________CPF:_____._____._____-____
4. Nome:_________________________________________CPF: _____._____._____-____
Declaro ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros e estou ciente de que a omissão de
informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam no
cancelamento do Cadastro Socioeconômico e obrigam a imediata devolução dos valores
indevidamente recebidos de bolsas e auxílios socioassistenciais, além das medidas judiciais cabíveis.
Autorizo o Serviço de Atenção Socioassistencial a averiguar as informações acima.

Data: _____/_____/________.

________________________________________________________
Assinatura do estudante
___________________________________________________________________
Assinatura de outro inquilino
(reconhecer firma em cartório)

Código Penal Estelionato: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Falsidade Ideológica: Art. 299. Omitir, em documento público ou
particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser descrita, 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 particular.
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ANEXO XVI
FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Nome do Solicitante:
CPF:
Recurso:

Data:_____/______/_______

Assinatura (de responsável, se menor de idade).

Uso exclusivo da Comissão de Operacionalização do Programa de Assistência
Estudantil- COPAES
( ) Deferido
( ) Indeferido
Motivo:__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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