
                                               
  Edital nº 112, de 11 novembro de 2015

INSCRIÇÃO PARA AS MODALIDADES DE BOLSA E AUXÍLIOS DE ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

A Direção Geral do campus Quissamã – IFFluminense,  no uso de suas atribuições, por
meio  da  Diretoria  de  Pesquisa,  Extensão  e  Apoio  ao  Ensino  e  da Coordenação  de  Apoio  ao
Estudante e Apoio ao Ensino, faz saber que estarão abertas, no período de 12 a 19 de novembro de
2015, as inscrições para as modalidades de Bolsa e auxílios de Assistência Estudantil tipificados no
“Programa de Assistência  Estudantil  do IFFluminense”,  aprovado em 14 de abril  de 2015 pelo
Colégio  de  Dirigentes  desta  instituição.  Poderão  se  inscrever  todos  os  estudantes  regularmente
matriculados nos cursos presenciais deste campus, observados os critérios estabelecidos no Plano
Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010.

1. APRESENTAÇÃO

O Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal Fluminense é  o conjunto de
ações,  serviços  e  projetos que visa possibilitar a  democratização das condições  de  acesso,
permanência e conclusão de curso pela minimização dos efeitos e impactos da desigualdade social
estrutural na vida dos estudantes e suas famílias. Esses efeitos e impactos podem se materializar de
diversas formas, o que engloba dificuldades para satisfazer necessidades humanas básicas como
comer, vestir-se, alimentar-se, morar, transitar e consumir bens e serviços fundamentais para o seu
pleno desenvolvimento e participação social como cidadão.

2. DOS OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral
Contribuir para a democratização do acesso, da permanência e da conclusão do curso dos estudantes
do Instituto Federal Fluminense.

2.2 Objetivos específicos
a) Promover o rendimento acadêmico dos estudantes inseridos no programa por meio de ações
complementares de acompanhamento social e acadêmico;

b)  possibilitar  que  os  estudantes  em  vulnerabilidade  socioeconômica  possam  se  dedicar
integralmente aos estudos, evitando que eles tenham de se dividir entre a formação acadêmica e o
mundo do trabalho. 

c) garantir um rendimento financeiro para que os estudantes com insuficiência financeira possam
custear os gastos regulares com transporte, moradia, alimentação e demais necessidades para sua
manutenção e conclusão do curso;

d) contribuir para a redução das taxas de retenção e evasão dos estudantes;
e) promover a articulação com as demais políticas sociais  setoriais para um atendimento mais



efetivo das necessidades dos estudantes.

3. DO PÚBLICO-ALVO
Estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais do campus Quissamã, com frequência
escolar  comprovada,  com perfil  estabelecido  no  PNAES e  que  atendam aos  demais  requisitos
estabelecidos no item 2.3 do “Programa de Assistência Estudantil do IFFluminense”.

4. DAS MODALIDADES DE BOLSAS E DOS REQUISITOS
As bolsas contempladas neste edital compreendem e demandam:

TIPO  DE
BENEFÍCIO

           DESCRIÇÃO REQUISITOS  E  CRITÉRIOS
ESPECÍFICOS

Moradia

05 vagas

O Auxílio  Moradia  apresenta-se
como um instrumento primordial
para garantir  a  permanência dos
estudantes  do  Instituto  Federal
Fluminense  que  residem  em
localidades  distantes  do  campus
em  que  estão  matriculados,
reduzindo  os  índices  de  evasão
escolar  e  melhorando  o  seu
desempenho acadêmico. 
Trata-se  de  um  benefício  que
compreende  a  concessão  de
repasse financeiro aos estudantes
matriculados em cursos regulares
presenciais em uma das unidades
do IF Fluminense.

Os  estudantes  deverão  preencher  os  seguintes
requisitos  específicos  do  auxílio  moradia,  sem
prejuízo  dos  requisitos  gerais  já  descritos  no
Programa  de  Assistência  Estudantil  do
IFFluminense:

I - Residir em moradia com caráter temporário
para fins de estudo; 
II  –  Comprovar  a  temporalidade  da  residência
com  a  apresentação  de  contrato  de  locação,
recibo  de  sua  moradia  provisória  e/ou
comprovante de república/pensão;
III  –  Ter  residência  inicial  e  definitiva  em
município distinto daquele em que o campus do
IFF está localizado.

Transporte

10 Vagas

O  auxílio  transporte  é  um
subsídio financeiro repassado aos
estudantes  que  tenham
dificuldades  para se deslocar  no
percurso residência/instituição de
ensino/residência,  diário  ou
semanal,  e não tenham acesso à
gratuidade  do  passe  escolar.  O
auxílio  transporte  deve  atender
estudantes  que  residam  em
municípios distintos daqueles em
que  o  campus  do  IFF  está
localizado  ou  estudantes  que
residam  em  áreas  de  difícil
deslocamento/acesso  dentro  do
mesmo município do campus. 

Os  estudantes  deverão  preencher  os  seguintes
requisitos específicos do auxílio transporte, sem
prejuízo  dos  requisitos  gerais  já  descritos  no
Programa  de  Assistência  Estudantil  do
IFFluminense:

I  -  Não  ter  condições  de  acesso  gratuito
garantido por ações provenientes de iniciativas
públicas municipais ou estaduais;
II  –  Residir  em  área  de  difícil
deslocamento/acesso  dentro  do  mesmo
município  em  que  o  campus  do  IFF  está
localizado;
III – Residir em município distinto daquele em
que o campus do IFF está localizado.

Permanência A Bolsa  Permanência  IFF é  umOs  estudantes  deverão  preencher  os  seguintes



IFF

10 vagas

subsídio  financeiro  mensal
fornecido  aos  estudantes
regularmente  matriculados  no
Instituto Federal  Fluminense em
cursos  presenciais  de  nível
médio (técnico integrado, técnico
concomitante  e  técnico
subsequente).  Os  recursos
deverão,  prioritariamente,  ser
destinados  aos  estudantes
ingressantes  pelo  sistema  de
cotas  ou  por  ações  afirmativas
(ambos  com critérios  de  renda),
seja por meio de seleção própria
ou pelo SISU.

No  que  tange  ao
recebimento  concomitante  com
outras  modalidades,  o  benefício
supracitado  poderá  ser
acumulado  apenas  com  os
auxílios (transporte e moradia) e
com  as  bolsas  com  caráter
acadêmico  como  extensão,
pesquisa  e  monitoria,  PET,
PIBID. O estudante que receber
a  Bolsa  Permanência  IFF não
poderá acumulá-la com a Bolsa
de Apoio Tecnológico.

requisitos específicos da Bolsa Permanência IFF,
sem prejuízo dos requisitos gerais já descritos no
Programa  de  Assistência  Estudantil  do
IFFluminense:

I – Estar matriculado em curso presencial de
nível  médio  (técnico  integrado,  técnico
concomitante e técnico subsequente);
II – Não possuir bolsa de Apoio Tecnológico;
III  –  Ter  ao  menos  um  turno  livre  para
participação  nas  atividades  de
acompanhamento  social  e  acadêmico
definidas  pela  equipe  da  Assistência
Estudantil;
IV  –  Não  receber  qualquer  modalidade  de
bolsa  que  não  tenha  caráter  essencialmente
acadêmico.

5. DA ESTRUTURA DE SELEÇÃO

5.1. Da organização do processo seletivo

Os estudantes que desejarem concorrer aos benefícios disponíveis nesse edital  deverão cumprir
todas as etapas do processo seletivo, as quais serão descritas a seguir:

I – Comparecimento na reunião organizada pelo Serviço Social (ver calendário no ANEXO I);

II-  Preenchimento  de  questionário  socioeconômico  de  inscrição  no  período  de  12/11/2015  à
19/11/2015,  que  estará  disponível  na  Recepção  do  campus  e  entrega  de  documentação  (ver
calendário no ANEXO I e lista dos documentos no ANEXO II);

III – Comparecimento na entrevista marcada pelo Serviço Social, quando necessário.

V – Visita domiciliar do Serviço Social, quando necessário.



5.2.  Das informações complementares ao processo seletivo

Conforme estabelece o item 2.3 do “Programa de Assistência Estudantil do IFFluminense”, além
dos requisitos específicos elencados no quadro do item 4 deste edital, todos os estudantes inscritos
no processo seletivo deverão atender  os  seguintes requisitos  gerais  para serem selecionados no
processo seletivo e se manterem nos benefícios da Assistência Estudantil:

I – Possuir, prioritariamente, renda bruta familiar per capita não superior a 1,5 (um e meio) salário
mínimo;

II  –  receber  parecer  técnico favorável  do Serviço Social  do Instituto Federal  Fluminense,  após
avaliação/estudo socioeconômico realizado por assistente social habilitado;

III - não possuir retenção por mais de dois semestres do tempo regulamentar de curso, no caso de
discentes matriculados nos cursos técnico ou qualquer outro em regime semestral;

IV –  não  possuir  retenção  por  mais  de  um ano  do tempo  regulamentar  de  curso,  no  caso  de
discentes matriculados nos cursos técnicos integrados ou qualquer outro em regime anual;

V – não ultrapassar, considerando o somatório de recursos percebidos em bolsas e auxílios das mais
diversas modalidades (de assistência ou acadêmicas), o valor mensal equivalente a 1,5 (um e meio)
salário mínimo;

VI – não ter sido reprovado por falta no último semestre letivo;

VII – Participar de todas as atividades de acompanhamento (monitorias inclusive) definidas pelo
setor, especialmente quando forem identificados problemas de saúde ou reprovações por nota;

VIII - Ter, no mínimo, 75% de frequência em todas as atividades referentes ao curso matriculado;

IX - Ler e assinar o termo de compromisso da bolsa. No caso de estudante menor de 18 anos, o
referido termo deverá ser assinado pelo responsável legal;

X  -  Informar  à  CAE  ou  setor  equivalente  qualquer  alteração  em  sua  situação  acadêmica
(trancamento, abandono, reprovação, etc.);

XI - Informar à CAE ou setor equivalente,  em formulário próprio,  interesse ou necessidade de
interrupção do benefício;

XII - Informar à CAE ou setor equivalente a inclusão ou recebimento de qualquer nova modalidade
de benefício adquirida (extensão, pesquisa,  monitoria,  auxílios,  permanência,  apoio tecnológico,
dentre outras);

XIII  -  Comunicar  por  escrito  à  CAE  ou  setor  equivalente  qualquer  alteração  na  situação
socioeconômica familiar;

XIV - Não cometer ato indisciplinar grave 



XV - Informar por escrito ao setor responsável pela Assistência Estudantil quando houver mudança
de endereço, e-mail e/ou telefone;

XVI – Reinscrever-se anualmente para o processo seletivo da bolsa e dos auxílios (transporte e
moradia) no prazo estabelecido pela CAE ou setor responsável pela Assistência Estudantil, uma vez
que tais modalidades deverão ter validade de um ano (não prorrogável automaticamente).

Os estudantes que não atenderem a todos os requisitos  determinados acima poderão ser
desligados temporariamente ou definitivamente das modalidades de bolsa e auxílios da Assistência
Estudantil.

6. DA CONCESSÃO E VALIDADE DA BOLSA E DOS AUXÍLIOS

6.1. O estudante selecionado deverá assinar, junto ao setor responsável pela Assistência Estudantil
do campus Quissamã, o Termo de Compromisso de Adesão ao Programa de Assistência Estudantil,
confirmando seu conhecimento sobre as normas e critérios que regem o mesmo.  

6.2. Na data de assinatura do Termo de Compromisso, o estudante deverá fornecer o número de uma
conta corrente de qualquer banco em seu nome para efetivar a concessão do pagamento, de acordo
com a especificidade da bolsa. A conta informada não deverá ser conjunta.

6.3. O período de vigência da Bolsa Permanência IFF e dos auxílios moradia e transporte será de
UM ANO, devendo o estudante se candidatar novamente ao processo seletivo do ano seguinte.

7. DO DESLIGAMENTO DOS BENEFÍCIOS

7.1. Perderão os benefícios os estudantes que:

I – Forem REPROVADOS POR FREQUÊNCIA no período/ano do curso em que está matriculado;

II - Acumularem REPROVAÇÃO POR NOTA MAIS DE DUAS VEZES no decorrer do curso;

III – Estiverem cursando APENAS SEMINÁRIO PROFISSIONAL;

IV - Estiverem matriculados em menos de três componentes curriculares obrigatórios ao seu curso;

V - Não cumprirem as obrigações previstas no termo de compromisso;

VI – Abandonarem o curso;

VII – Concluírem o curso;

VIII – Trancarem a matrícula;

IX - Cometerem falta grave;

XI – Não atenderem aos demais requisitos estabelecidos no “Programa de Assistência Estudantil do
IFFluminense”.



7.2. Dos compromissos do estudante ao se desligar ou desistir das modalidades de benefício

7.2.1.  Em  caso  de  desligamento  da  Bolsa  ou  desistência,  o  estudante  deverá  comparecer
imediatamente ao setor responsável pela Assistência Estudantil no campus Quissamã para assinar o
Termo de Desligamento.

7.2.2.  Caso  receba  o  benefício  indevidamente,  o  estudante  deverá  devolver  os  valores
correspondentes por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União).

8. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES SELECIONADOS

Uma  vez  selecionados,  os  estudantes  passarão  a  integrar  o  Programa  de  Assistência
Estudantil do Instituto Federal Fluminense, o que necessariamente implica no seu acompanhamento
social e acadêmico pela Coordenação de Apoio ao Estudante ou setor equivalente. Os discentes
deverão ser acompanhados regularmente em rendimento e frequência, tendo como condicionalidade
para a manutenção na bolsa e nos auxílios a participação em todas as atividades necessárias para a
sua permanência e êxito escolar. Essas atividades serão definidas pela equipe técnica da CAE, ou
setor  responsável  pela  assistência  estudantil  do  campus,  levando-se  em conta  as  necessidades
específicas de cada estudante.

O  acompanhamento  dos  bolsistas  também  ocorrerá  mediante  reuniões  ordinárias
(semestrais) e extraordinárias (sempre que necessário) organizadas pela equipe técnica da CAE. A
participação  nas  reuniões,  monitorias,  entrevistas  e  demais  atividades  definidas  pela  CAE terá
caráter obrigatório, sendo os estudantes convocados com antecedência por meio de mecanismos
coletivos  ou  pessoais  de  divulgação (e-mail,  murais,  notícias  no  portal  do  IFF,  dentre  outros).
Também  poderão  ser  realizados  atendimentos  individuais  dos  estudantes  e  familiares,  visitas
domiciliares e as demais atividades propostas pela equipe da CAE. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1.  O preenchimento do Questionário Socioeconômico e  os  dados fornecidos serão de  inteira
responsabilidade  do  estudante,  bem  como  a  veracidade  da  documentação  comprobatória
requerida, caso seja selecionado.
 
9.2. Em caso de dúvidas, o candidato poderá recorrer pessoalmente à Coordenação de Apoio ao
Estudante dentro do período de inscrição previsto neste Edital.

9.3.  Os  responsáveis  pelo  Processo  Seletivo  das  Bolsas  se  reservam  o  direito  de  verificar  as
informações  e  documentação  apresentadas,  através  de  diversos  meios,  como  entrevista,  visita
domiciliar, entre outros, podendo rever o benefício concedido em qualquer momento.

9.4.  Declarações  falsas  ou  omissão  da  verdade  implicarão  em  desclassificação  automática  do
candidato.

9.5. Será de responsabilidade do estudante a abertura de Conta Corrente bancária em seu nome para
recebimento da Bolsa.



9.6. O IFFluminense, por meio da Direção Geral do campus Quissamã, da Diretoria de Pesquisa,
Extensão e Apoio ao Ensino e da Coordenação de Apoio ao Estudante e Apoio ao Ensino, resolverá
os casos omissos e situações não previstas no presente Edital.

   Quissamã, 11 de novembro de 2015.

Marcelo Peçanha Sarmento
 Diretor Geral do IFFluminense campus Quissamã (original assinado)

                                                   



   ANEXO I     
                               
CRONOGRAMA

Reunião  de  orientação  sobre  a  listagem  de
documentos que os estudantes deverão entregar
junto com o formulário socioeconômico;

11/112015  no  auditório,  nos  seguintes  horários:
8h00min, 12h30min e 19h30min.

Entrega de documentação dos estudantes 12/11/2015  até  às  15h  do  dia  19/11/2015  na
Recepção do campus

Divulgação da lista de alunos com pendências na
documentação

19/11/2015 (a partir das 17h)

Regularização de pendências dos estudantes que
entregaram a documentação dentro do prazo

23/11/2015  na  Coordenação  de  Apoio  ao
Estudante e Apoio ao Ensino

Análise da documentação e do questionário 24/11/2015 e 25/11/2015

Divulgação dos convocados para a entrevista 25/11/2015 (a partir das 14h)

Entrevista e visitas domiciliares realizadas pelo
Serviço Social, quando necessário.

26/11/2015 e 27/11/2015 – Entrevistas na sala de
atendimento  do  Serviço  Social  (ao  lado  da
biblioteca)

Divulgação do resultado final 30/11/2015 no mural da CAE e, posteriormente,
no site do IFF.



ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NA BOLSA PERMANÊNCIA IFF
E NAS MODALIDADES DE AUXILIOS MORADIA, TRANSPORTE 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DOS ESTUDANTES

I - Comprovante de matrícula de todos os cursos regulares em que o aluno estiver inscrito;
II - Histórico escolar do  ensino fundamental,  para estudantes matriculados no IFF em cursos de
nível médio (Ensino Médio Integrado e Técnico Concomitante);
III - Histórico escolar do  ensino médio,  para estudantes matriculados no IFF em cursos técnicos
subsequentes;
IV – Boletim ou Histórico completo dos cursos em que o estudante estiver  matriculado no IFF
(Retirado no site acadêmico do IFF);
V – Cópia da Carteirinha.

PARA TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA (INCLUSIVE O ESTUDANTE)

A – IDENTIFICAÇÃO E RESIDENCIA DA FAMÍLIA
I - Cópia da Carteira de Identidade (RG) e do CPF de todos os membros do grupo familiar ou
certidão de nascimento para os menores de 18 anos;
II – Conta de luz do último mês (referente à casa da família, não serve conta de república, pensão
ou derivados);
III - Cópia do Termo de guarda, tutela ou adoção, quando for o caso.

C – RENDA 
I  -  Declaração    COMPLETA   do  Imposto  de Renda do último ano do candidato  e  dos  demais  
integrantes do grupo familiar maiores de 18 anos;

II – Comprovante de que a declaração de Imposto de Renda não consta na base de dados da Receita
Federal para pessoas isentas

 Tal  informação  pode  ser  retirada  no  link
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/index.asp);

III - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada dos maiores de 18 anos, mesmo
dos  que  estiverem  desempregados,  dos  que  nunca  trabalharam  e  dos  que  exercem  alguma
atividade informal. Devem ser entregues cópias das seguintes páginas: página de rosto (frente e
verso),  páginas com os registros do primeiro até  o último CONTRATO DE TRABALHO E A
PÁGINA EM BRANCO SUBSEQUENTE.

IV  -  Além  da  obrigatoriedade  da  apresentação  das  cópias  dos  documentos  dos  itens  já
mencionados,  comum a todos os candidatos,  segue a relação de documentos por categoria
profissional do aluno e demais integrantes do grupo familiar:

A - Assalariado:
I)  cópia  dos  3  últimos  contracheques  ou  declaração  salarial  em papel  timbrado  com carimbo
contendo CNPJ da empresa e informação da renda bruta dos três últimos meses.



B - Trabalho informal (aquele que faz “bico” , trabalho ocasional ou trabalha sem carteira
assinada. Alguns exemplos podem ser diarista e pedreiro): 
I)  Além da cópia da carteira  de trabalho, já solicitada acima,  apresentar  também declaração de
trabalho informal (ANEXO III), constando a atividade exercida e o rendimento mensal, atestada por
2 testemunhas (não parentes) devidamente identificadas (CPF, identidade e telefone de contato).

C - Aposentado e/ou pensionista e/ou em auxílio-doença:
I) cópia do último comprovante do benefício de órgão previdenciário privado ou público em que
conste o nome, o número do benefício e o valor.

D – Pensão alimentícia e/ou beneficiário da Assistência Social)
I) Cópia dos dois últimos comprovantes de recibo de pensão alimentícia;
II) Cópia do comprovante de recebimento de benefício social: BPC, bolsa-família ou outro.

E - Desempregado ou do lar:
I)  Além da cópia da carteira  de trabalho, já solicitada acima,  apresentar  também declaração de
desemprego  ou  do  lar,  de  todos  os  maiores  de  18  anos,  constando  que  não  exerce  atividade
esporádica  alguma  (ANEXO  IV),  atestada  por  2  testemunhas  (não  parentes)  devidamente
identificadas (CPF, identidade e telefone de contato);
II) Cópia dos comprovante de recebimento de seguro-desemprego;

F - Agricultor, parceiro ou arrendatário rural:
I) Cópia do Cadastro do Imóvel Rural - DP ou do INCRA (Ministério da Agricultura);
II) Demonstrativo de fornecimento de produção agrícola dado por cooperativa ou sindicato;

G - Empresário, microempresário e comerciante formal:
I) Além da cópia da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), já solicitada acima,
apresentar também cópia da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) dos dois
últimos anos;
II) Cópia do CNPJ e contrato social ou ficha de firma individual;
III) Declaração com o carimbo do CNPJ da empresa ou firma comercial, onde conste o tipo de
atividade e os rendimentos mensais;
IV) Cópia da Última guia de recolhimento do INSS;
V) Pró-labore dos últimos 3 meses contendo a renda bruta;

H - Profissionais liberais (aqueles que possuem profissões regulamentadas e/ou trabalho que
recolhem contribuição para a Previdência Social. Exemplos: médico, odontologista, psicólogo,
contador, advogado, etc.):
I) Declaração Comprobatória de Rendimentos - DECORE, dos três últimos meses, feita por um
contador regularmente inscrito no CRC;
II) Cópia da Última Guia de Recolhimento do INSS.

D – DESPESAS (aquelas que possuir):

Moradia:
I)  Cópia  do  Contrato  de  locação  e/ou  comprovante  de  pagamento  do  aluguel,  condomínio  ou
financiamento da casa própria com recibo de pagamento do último mês;
II) Cópia da Conta de energia elétrica, água e telefone;
III)  Se  o  candidato  é  residente  em  república  deve  apresentar  cópia:  contrato  de  locação,
declaração que reside em república identificando os moradores (modelo fornecido ANEXO VI),
recibo de aluguel, conta de luz, água, telefone, condomínio e IPTU;



IV) Se o candidato é residente em pensão, hotel e similar (residência familiar de não parentes
mediante pagamento de aluguel) deve apresentar cópia do recibo do aluguel constando endereço,
valor do aluguel e identificação do proprietário responsável pela pensão ou similar.

Instrução: 
SE HOUVER: Cópia do comprovante de pagamento de mensalidades escolares, de bolsa de estudo
ou crédito educativo referente ao último mês de pagamento de todos os membros do grupo familiar
que apresentam despesas com instrução. Inclui-se nesta despesa comprovação com cursos regulares,
inclusive superior e com cursos de idioma e profissionalizantes.

Saúde:
I) No caso de membro do grupo familiar ou candidato ser portador de doença grave, apresentar
cópia do laudo médico e cópia de receitas de medicamentos que comprovem a existência da doença.
II) No caso de possuir plano de saúde apresentar a cópia do boleto e/ou similar que comprove a
despesa com plano de saúde.

Pensão alimentícia (se pagar)
I) Cópia dos dois últimos comprovantes de pagamento de pensão alimentícia.

ATENÇÃO
A qualquer tempo poderá ser solicitada vista aos documentos originais para conferência com
as cópias apresentadas.
Observação:  O  Serviço  Social  pode  solicitar  quaisquer  documentos  a  mais  que  julgar
necessário para a análise.



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL

Eu,  ________________________________________________________,  portador  do  do-
cumento de identidade nº __________________, órgão expedidor _______ , declaro para os devi-
dos fins que sou trabalhador informal (realizo “bico”, atividade por conta própria), exercendo a fun-
ção de _____________________________________________, arrecadando mensalmente o valor
de R$ ____________ em média.

Informo ainda que as informações por mim prestadas representarem a verdade, uma vez que,
conforme estabelece o Art. 229 do Decreto Lei 2.848 de 1940, "omitir, em documento público ou
particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou di-
versa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante" é crime.

_______________________________________________________
                                                      Assinatura do declarante

Testemunha : ________________________________________________
Identidade nº_________________________  Órgão expedidor:____________
CPF: _____________________________
Data:___/___/___

Testemunha : ________________________________________________
Identidade nº_________________________  Órgão expedidor:____________
CPF: _____________________________
Data:___/___/___

Devem ser anexadas cópias dos documentos de identidade e CPF (declarante e testemunha),
além de cópia da carteira de trabalho do declarante (página de rosto (frente e verso), páginas
com os registros do primeiro até o último CONTRATO DE TRABALHO E A PÁGINA EM
BRANCO SUBSEQUENTE).



                                                         

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE  DESEMPREGO

Eu,  ________________________________________________________,  portador  do  do-
cumento de identidade nº __________________, órgão expedidor _______ , declaro para os devi-
dos fins, que no momento me encontro desempregado (a) e meu sustento tem sido providenciado
por meio de (a) ____________________________________________.

Informo ainda que as informações por mim prestadas representarem a verdade, uma vez que,
conforme estabelece o Art. 229 do Decreto Lei 2.848 de 1940, "omitir, em documento público ou
particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou di-
versa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante" é crime.

_______________________________________________________
                                                      Assinatura do declarante

Testemunha : ________________________________________________
Identidade nº_________________________  Órgão expedidor:____________
CPF: _____________________________
Data:___/___/___

Testemunha : ________________________________________________
Identidade nº_________________________  Órgão expedidor:____________
CPF: _____________________________
Data:___/___/___

Devem ser anexadas cópias dos documentos de identidade e CPF (declarante e testemunha),
além de cópia da carteira de trabalho do declarante (página de rosto (frente e verso), páginas
com os registros do primeiro até o último CONTRATO DE TRABALHO E A PÁGINA EM
BRANCO SUBSEQUENTE).
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