ANEXOS DO EDITAL Nº 01/2019

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CASA CEDIDA

Eu, ___________________________________________________________,
portador (a) do RG nº _____________ e do CPF nº _____________________,
residente e domiciliado (a) na cidade de ______________________________,
Rua :_______________________________________________Nº_________,
declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que cedi gratuitamente a
casa situada na Rua_____________________________________, nº ______,
Bairro _________________, Município _______________________, de minha
propriedade, para residência do Senhor (a) ____________________________,
para que ele (a) com a sua família residam por tempo indeterminado.
Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas
penalidades cabíveis, previstas na lei nº 2.848 art. 299, bem como, de que a
omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou
divergentes implicarão no cancelamento da inscrição ou do benefício da Bolsa
de Estudo.

___________________/______/______.

_________________________________

Assinatura do (a) Declarante
Reconhecer firma em cartório

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDA

Eu,____________________________________________________________,
portador do RG nº ___________________, órgão expedidor _____________ e
do CPF nº ____________________________________ residente no endereço
_______________________________________________________________,
declaro, para os devidos fins, que não possuo renda formal ou informal, bem
como, não possuo CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social).
Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas
penalidades cabíveis, previstas na lei nº 2.848 art. 299, bem como, de que a
omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou
divergentes implicarão no cancelamento da inscrição ou do benefício da Bolsa
de Estudo.

____________________, _____ / _____ / _____

________________________________________
(assinatura do declarante)
Reconhecer firma em cartório

ANEXO III

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que Eu,_________________________________,
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.
Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas
penalidades cabíveis, previstas na lei nº 2.848 art. 299, bem como, de que a
omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou
divergentes implicarão no cancelamento da inscrição ou do benefício da Bolsa
de Estudo.

________________, ___ de _________________de ______.

____________________________________
Assinatura
Reconhecer firma em cartório

ANEXO IV

DECLARAÇÃO (NÃO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/AJUDA DE
CUSTO)

Eu,..........................................................................................................................
portador (a) do RG nº .........................................., e do CPF nº ..........................,
residente e domiciliado (a) na .............................................(endereço completo),
DECLARO, sob as penas da lei, que meu/minha (s) filho (a) (s)
...............................................................................................................................
NÃO recebe (m) pensão alimentícia e/ou ajuda de custo do (a) pai (mãe),
avô(ó), tio(a) e/ou terceiros. Declaro ainda, minha total responsabilidade pelas
informações contidas neste instrumento.
Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas
penalidades cabíveis, previstas na lei nº 2.848 art. 299, bem como, de que a
omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou
divergentes implicarão no cancelamento da inscrição ou do benefício da Bolsa
de Estudo.

............................../........../...........

.........................................................
Assinatura do declarante.
Reconhecer firma em cartório

ANEXO V

DECLARAÇÃO (RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/AJUDA DE
CUSTO)

Eu,..........................................................................................................................
portador (a) do RG nº .........................................., e do CPF nº ..........................,
residente e domiciliado (a) na .............................................(endereço completo),
DECLARO, sob as penas da lei, que meu/minha (s) filho (a) (s)
...............................................................................................................................
recebe (m) pensão alimentícia e/ou ajuda de custo do (a) pai (mãe), avô(ó),
tio(a) e/ou terceiros. Declaro ainda, minha total responsabilidade pelas
informações contidas neste instrumento.
Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas
penalidades cabíveis, previstas na lei nº 2.848 art. 299, bem como, de que a
omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou
divergentes implicarão no cancelamento da inscrição ou do benefício da Bolsa
de Estudo.

............................../........../...........

.........................................................
Assinatura do declarante.
Reconhecer firma em cartório

