
Anexo III

DECLARAÇÃO DE RENDA

Eu, _____________________________________________________, portador(a) do RG nº

__________________ e inscrito (a) no CPF nº ___________________, declaro sob as penas da lei

que a renda média dos últimos meses, no valor de R$ _____________ mensais, declarada, refere-se

aos  ganhos obtidos  com meu trabalho em atividades  de  ____________________,  realizado em

________________________________________.

Declaro ainda que o valor acima apresentado é verdadeiro e estou ciente de que a omissão

de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes podem resultar

em processo contra mim dos tipos: PENAL (crime de falsidade ideológica) e CÍVEL (ressarcimento

por prejuízo causado a terceiros).

Autorizo  a  devida  investigação  e  fiscalização  para  fins  de  averiguar  e  confirmar  a

informação declarada acima, caso seja necessário.

____________________, ______ de ______________________ de 2018.

_____________________________________________

Assinatura do declarante 



Anexo IV

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDA

Eu, ____________________________________________________, portador (a) do RG nº

__________________ e inscrito (a) no CPF nº___________________, declaro, sob as penas da lei,

para  fins  de  apresentação  ao  IFSULDEMINAS,  que  não  exerço  nenhum  tipo  de  atividade

remunerada  desde  ______________  sendo  dependente,  financeiramente

de______________________________________,  que  é  _____________________  sendo

portador(a)  do  RG  nº____________________  e  inscrito(a)  no  CPF  sob  o  nº

_______________________.

Declaro,  ainda  a  inteira  responsabilidade  pelas  informações  contidas  nessa  declaração,

estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou

divergentes, implicarão em medidas judiciais.

Autorizo ao IFSULDEMINAS a averiguar as informações acima fornecidas.

Por ser expressão da verdade, firmo e assino a presente para que a mesma produza seus efeitos

legais e de direito, e estou ciente de que responderei legalmente pela informação prestada.

___________________________, ______ de _____________________ de 2018.

_____________________________________________
Assinatura do declarante 



Anexo V

DECLARAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu,  _____________________________________,  CPF nº___________________, declaro

sob as penas da lei que:

(  ) recebo pensão alimentícia no valor mensal de R$ ________________;

(  ) não recebo pensão alimentícia.

Declaro ainda que a informação, acima apresentada, é verdadeira e estou ciente de que a

omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes podem

resultar  em processo  contra  mim dos  tipos:  PENAL (crime  de  falsidade  ideológica)  e  CÍVEL

(ressarcimento por prejuízo causado a terceiros).

Autorizo  a  devida  investigação  e  fiscalização  para  fins  de  averiguar  e  confirmar  a

informação declarada acima, caso seja necessário.

DADOS DE QUEM PAGA A PENSÃO

(Preenchimento obrigatório somente para quem recebe)

Nome: ________________________________________________________________
CPF: _______________________ RG: ______________________________________
Endereço Completo: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
Telefone(s): ____________________________________________________________

DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO 

(Preenchimento obrigatório somente para quem recebe)

Nome: _________________________________________________ Idade: _________
Nome: _________________________________________________ Idade: _________
Nome: _________________________________________________ Idade: _________

____________________, ______ de ______________________ de 2018.

________________________________________
Assinatura do declarante

_______________________________________________
Assinatura do Responsável Legal no caso dos estudantes menores de 18 anos



Anexo VI

O candidato deverá guardar a sua via do  PROTOCOLO de entrega da documentação, pois é a

comprovação de que os documentos foram entregues dentro do prazo estabelecido neste edital para

entrega de documentos.

PROTOCOLO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO (via da Instituição)

Data da entrega da documentação: ________/________/___________

Nome do candidato: _______________________________________________________

Número do Protocolo (gerado pelo Sistema de Inscrição): _________________________

Assinatura do servidor que recebeu a documentação: _____________________________

OBS:  A  documentação  deve  ser  entregue  em  envelope  lacrado  (fechado  e  colado)  pelo

candidato e essa via deve ser colada no lado de fora do envelope.

Para uso da Comissão de Assistentes Sociais do IFSULDEMINAS

2ª etapa: (  ) Deferido (  ) Indeferido

3ª etapa: (  ) Deferido (  ) Indeferido

INCOMPLETO: (  )

Resultado FINAL: (  ) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO

CORTE AQUI.........................................................................................................................

PROTOCOLO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO (via do candidato)

Data da entrega da documentação:________/________/___________

Nome do candidato: ________________________________________________________

Número do Protocolo (gerado pelo Sistema de Inscrição): _________________________

Assinatura do servidor que recebeu a documentação: _____________________________

OBS:  A  documentação  deve  ser  entregue  em  envelope  lacrado  (fechado  e  colado)  pelo

candidato e essa via deve ser guardada até o fim do processo.

Essa via é o comprovante que a documentação foi entregue.
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