ANEXO I
DECLARAÇÃO DE RENDA INFORMAL

Eu,______________________________________________________________________,
Portador do RG nº _______________________ e do CPF nº ________________________,
DECLARO, para fins de direito, sob as penas da legislação cabível, que exerço atividade informal de:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
sem registro em CTPS e também não possuo rendas oriundas como Pessoa Jurídica, obtendo
remuneração média nos últimos três meses no valor de R$ ________________ mensais.
Sendo de minha inteira responsabilidade as informações prestadas nesta declaração, estando ciente de
que a omissão ou a apresentação de dados e/ou documentos inverídicos implicará no cancelamento do
Processo de Concessão de Bolsas de Estudo, bem como a anulação da Bolsa de Estudo já concedida,
obrigando a imediata devolução dos valores.

Autorizo a instituição a auferir as informações acima declaradas.

_________________________, ___ de _______________ de 20___.
___________________________________
Assinatura
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE NÃO RENDA

Eu,______________________________________________________________________,
Portador do RG nº _______________________ e do CPF nº ________________________,
DECLARO, para fins de direito, sob as penas da legislação cabível, que não exerço nenhum tipo de
atividade laboral e não recebo, atualmente, salários, proventos, pensões, pensões alimentícias,
aposentadorias, benefícios sociais, comissões, pró-labore ou outros rendimentos decorrentes de
trabalho assalariado, do mercado informal ou autônomo ou rendimentos auferidos de patrimônio ou
quaisquer outros.
Sendo de minha inteira responsabilidade as informações prestadas nesta declaração, estando ciente
de que a omissão ou a apresentação de dados e/ou documentos inverídicos, implicará no
cancelamento do Processo de Concessão de Bolsa de Estudo, bem como a anulação da Bolsa de
Estudo já concedida, obrigando a imediata devolução dos valores.

Autorizo a instituição a auferir as informações acima declaradas.

_________________________, ___ de _______________ de 20___.
___________________________________
Assinatura
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu,______________________________________________________________________,
Portador do RG nº _______________________ e do CPF nº ________________________,
DECLARO, para fins de direito, sob as penas da legislação cabível, que não recebo pensão
alimentícia e/ou qualquer outro tipo de ajuda financeira.
Sendo de minha inteira responsabilidade as informações prestadas nesta declaração, estando ciente
de que a omissão ou a apresentação de dados e/ou documentos inverídicos implicará no
cancelamento do Processo de Concessão de Bolsas de Estudo, bem como a anulação da Bolsa de
Estudo já concedida, obrigando a imediata devolução dos valores.

Autorizo a instituição a auferir as informações acima declaradas.

_________________________, ___ de _______________ 20___.
___________________________________
Assinatura
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ANEXO IV

Declaração de PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu,_____________________________________________________________________,
portador(a) do RG nº _____________________e do CPF nº ______________________,
domiciliado(a) na Rua _____________________________________________________ nº
_______, complemento _______, DECLARO, sob as penas da Legislação Civil e Penal, que recebo
pensão
alimentícia
mensal
do
genitor
(a):
____________________________________________________________ no valor de R$
(______________________________________________________________________).
Declaro, ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta Declaração, estando
ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes
implicam no cancelamento da inscrição no Processo de Bolsas de Estudo, bem como no
cancelamento da Bolsa de Estudo, obrigando a imediata devolução dos valores.

Autorizo a instituição a auferir as informações acima declaradas.

_________________________, ___ de _______________ de 20___.

___________________________________
Assinatura
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO

Eu,_________________________________________________________________________,
Portador do RG nº _______________________ e do CPF nº ___________________________,
DECLARO, para fins de direito, sob as penas da legislação cabível, que cedo o imóvel localizado à Rua
_____________________________, nº ________, bairro _________________________,
na
cidade
de
_________________________________,
para
fins
de
residência
a(o)_________________________________________________________________________,
portador do RG nº _______________________ e do CPF nº __________________________.
Sendo de minha inteira responsabilidade as informações prestadas nesta Declaração, estando ciente de que
a omissão ou a apresentação de dados e/ou documentos inverídicos implicará no cancelamento do
Processo de Concessão de Bolsas de Estudo, bem como a anulação da Bolsa de Estudo já concedida,
obrigando a imediata devolução dos valores.

Autorizo a instituição a auferir as informações acima declaradas.

___________________________________, ___ de _______________ de 20___.
_______________________________________
Assinatura
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Consultas dos Comprovantes de Rendimentos do Grupo Familiar:
1) INSS:

http://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml;

2) Receita Federal:

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/consrest/atual.app/paginas/index.a
sp
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