
Edital Simplificado N° 02/2020
Auxílio Financeiro Emergencial – COVID-19

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL/ AUTÔNOMO / PROFISSIONAL
LIBERAL

Eu, ___________________________________________________________________,

portador/a do RG nº__________, órgão expedidor_____/____ e CPF nº_____________,

declaro para os devidos fins, que sou trabalhador(a)informal/profissional liberal, exercendo a

atividade  de   _______________________________________________,  não  constante  na

Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social,  recebendo  renda  bruta  nos  últimos  3  meses,

conforme abaixo discriminado: 

Mês Renda
R$
R$
R$

Ratifico serem verdadeiras  as informações  prestadas,  estando ciente  de que a informação

falsa incorrerá nas penas do crime do Art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além

de,  caso  configurada  a  prestação  de  informação  falsa,  apurada  posteriormente,  em

procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa,  implicar  o cancelamento do

auxílio, com restituição integral dos recursos. 

_______________________________________, _____de __________________de 2020.
(Cidade/UF)

__________________________________________
Assinatura do/a Declarante



Edital Simplificado N° 02/2020
Auxílio Financeiro Emergencial – COVID-19

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO (A)

Eu, _______________________________________________________, portador/a do 

RG  nº____________,  órgão  expedidor____________,  e  CPF  nº  ___________________,

declaro para os devidos fins, que estou desempregado (a) e não exerço qualquer atividade

remunerada. 

Ratifico serem verdadeiras  as informações  prestadas,  estando ciente  de que a informação

falsa incorrerá nas penas do crime do Art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além

de,  caso  configurada  a  prestação  de  informação  falsa,  apurada  posteriormente,  em

procedimento que assegure o contraditório e  a ampla defesa, implicar o cancelamento do

auxílio, com restituição integral dos recursos. 

_______________________________________,_____ de __________________de 2020.
                              (Cidade/UF)

__________________________________________
Assinatura do/a Declarante



Edital Simplificado N° 02/2020
Auxílio Financeiro Emergencial – COVID-19

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RENDA TRABALHADORES RURAIS

Eu, _______________________________________________________, portador/a do 

RG  nº____________,  órgão  expedidor____________,  e  CPF  nº  ___________________,

declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que exerço a atividade de Trabalhador Rural com

renda  mensal  aproximada  de  R$   ________,  no  endereço:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ratifico serem verdadeiras  as informações  prestadas,  estando ciente  de que a informação

falsa incorrerá nas penas do crime do Art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além

de,  caso  configurada  a  prestação  de  informação  falsa,  apurada  posteriormente,  em

procedimento que assegure o contraditório e  a ampla defesa, implicar o cancelamento do

auxílio, com restituição integral dos recursos. 

_______________________________________,_____ de __________________de 2020.
                      (Cidade/UF)

__________________________________________
Assinatura do/a Declarante



Edital Simplificado N° 02/2020
Auxílio Financeiro Emergencial – COVID-19

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA

 Eu,_________________________, inscrito sob o CPF nº  ___________________, declaro,

para fins  de  apresentação ao processo de análise  socioeconômica  do Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Euclides da Cunha, que: 

 Recebo pensão alimentícia 

 Pago pensão alimentícia 

No valor de R$_________mensal do(a)/ao(a) Sr(a)   _________________, referente aos(às)

meus (minhas) filhos(as) menores de 18 anos, abaixo listados(as): 

1)     _________________________________________________________ 

2)     _________________________________________________________ 

3)     _________________________________________________________ 

4)_____________________________________________________ 

5)     _________________________________________________________ 

Ratifico serem verdadeiras  as informações  prestadas,  estando ciente  de que a informação

falsa incorrerá nas penas do crime do Art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além

de,  caso  configurada  a  prestação  de  informação  falsa,  apurada  posteriormente,  em

procedimento que assegure o contraditório e  a ampla defesa, implicar o cancelamento do

auxílio, com restituição integral dos recursos. 

_______________________________________,_____ de __________________de 2020.
                       (Cidade/UF)

__________________________________________
Assinatura do/a Declarante



Edital Simplificado N° 02/2020
Auxílio Financeiro Emergencial – COVID-19

ANEXO V

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO SELETIVO DE
CONCESSÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL EM CARÁTER EMERGENCIAL

 Nome do estudante:____________________________________________________________       
Ano/Período:__________________________________________________________________
Curso: _______________________________________________________________________   
Número de Matrícula: ___________________________________________________________  
CPF:  ________________________________________________________________________ 
Fundamentação: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

______________________________,______  de  ____de _________ .
(Cidade/UF)

_______________________________________________________________
Assinatura do estudante ou Responsável legal (Menores de 18 anos)


