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EDITAL Nº 06 DE 09 DE OUTUBRO DE 2020.

IFBA-CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL

ANEXO II

TERMO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA O
EDITAL DE AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL E DA NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS (IFBA – EUCLIDES DA CUNHA)
 
Declaro, para os devidos fins, que li, estou ciente e que cumpro todos os requisitos do EDITAL nº 06 de 2020
do IFBA, Campus Euclides da Cunha. Ratifico que asinformações foram preenchidas pelo estudante e por seu
responsável legal (para menores de 18 anos). Declaro serem verdadeiras as informações repassadas, os
documentos apresentados, bem como a originalidades das assinaturas. Estou ciente de que a omissão de
informação 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 CÌVEL (ressarcimento por prejuízos causados
a terceiros). Autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de averiguação e confirmação das
informações acima, caso seja necessário. Declaro, ainda, que estou ciente de que constatada qualquer
irregularidade, será anulado o direito ao(s) auxílio(s), sendo o caso encaminhado para que sejam tomadas as
medidas cabíveis. Estou ciente da necessidade de apresentar prestação de contas referente à aquisição dos
equipamentos ou serviços executados com o recurso da Assistência Estudantil bem como devolução do
recurso restante, no caso de necessitar de valores inferiores ao recebido.
 

 _____________________________________________________
Assinatura do Estudante

 
 

______________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal (para estudantes menores de 18 anos)

 
 

Euclides da Cunha (BA), _______ de outubro de 2020

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE SANTOS MOREIRA, Diretor (a) geral do
Câmpus Euclides da Cunha, em 06/11/2020, às 14:13, conforme decreto nº 8.539/2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1643722 e o código CRC 7CBB832F.


