
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
DIREÇÃO GERAL CAMPUS LAURO DE FREITAS 

ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR E VERACIDADE DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS 
APRESENTADOS PARA O EDITAL N.01/2022, DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA – 

CAMPUS LAURO DE FREITAS E DA NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Eu, _________________________________________________________, CPF Nº ________________________, 
Curso ____________________________________, matricula ______________________, declaro que estou 
pleiteando uma vaga para receber o (   )Auxílio Financeiro Estudantil Emergencial, (   ) Tipo I - Auxílio Acesso à 
Internet e que conheço e aceito as exigências e condições da seleção do Edital n°01/2022 e afirmo que meu núcleo 
familiar (membros que residem atualmente comigo) é composta de _________(número) pessoas, das quais 
________(número) contribuem com a renda familiar, conforme tabela abaixo: 
 

 
NOME 

 
IDADE 

 
PARENTESCO 

POSSUI 
RENDA? 
(SIM OU 

NÃO) 

 
ORIGEM DA 

RENDA/OCUPAÇÃO 

VALOR DA 
RENDA 

MENSAL (R$) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Declaro, para os devidos fins, que li, estou ciente e que cumpro todos os requisitos do EDITAL nº 01 de 11 de março de 2022, 
do IFBA/Campus de Lauro de Freitas. Ratifico que as informações 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 originalidade 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). 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 contrato de locação de imóvel, bem como recibos de pagamento mensal 
de aluguel, caso seja contemplado (a) pelo Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial para pagamento de aluguel 
de imóvel. 

               ___________________________            ______________________________ 

                           Assinatura do Estudante                           Assinatura do Responsável Legal 

                                                                                                   (para menores de 18 anos) 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE RENDA PER CAPITA FAMILIAR 

 

Eu, ___________________________________________________________________, abaixo assinado, 

de nacionalidade____________________________, nascido em _____/_____/______, no município 

de________________________, estado____________, filho de ______________________________ e  

de ___________________________,estado civil, Residente e domiciliado à 

_____________________________, Nº ____, CEP__________, Bairro__________________, portador 

do RG Nº_________________,expedido em _____/_____/_____,Órgão 

expedidor____________________, declaro sob as penas da Lei que sou oriundo de família com renda 

igual ou inferior a 1,5 (um, vírgula cinco) salário mínimo per capita e estou ciente de que, em caso de 

falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no Código penal e as demais cominações penais 

aplicáveis. 

 

     ________________________, _____de __________________ de 2022. 

  (cidade) 

 

 

 

*O Decreto-Lei n° 2848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal - Falsidade ideológica.  

Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração de que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante:  

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento 
é particular. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL/AUTÔNOMO 

 

Eu, _____________________________________________________, portador de RG n°____________e 

CPF n° _______________________, (grau de parentesco) do (a) estudante 

____________________________________________________, Matricula n° ____________________, 

no curso  _______________________________,declaro para fins de seleção ao (   )Auxílio Financeiro 

Estudantil Emergencial, (   ) Tipo I - Auxílio Acesso à Internet,  que exerço a função de 

_______________________em __________________(especificar atividade e local), desde 

__________/________(colocar o mês e ano), recebendo mensalmente, o valor aproximado de 

R$_____________(……………………..reais). 

Assumo inteira responsabilidade de informar imediatamente ao IFBA / campus Lauro de Freitas, 

qualquer alteração dessa situação, apresentando a documentação comprobatória e declaro estar ciente 

das penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal. 

 

Lauro de Freitas (BA)_____de __________________ de 2022. 

 

 

 

 

Assinatura do declarante
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    ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO (A) 

 

Eu, _____________________________________________________, portador de RG n°____________e 

CPF n° _________________, (grau de parentesco) do (a) estudante __________________________, 

Matricula n° ____________________, no curso  _______________________________,declaro para fins 

de seleção ao (   ) Auxílio Financeiro Emergencial e/ou, (   ) Tipo I - Auxílio Acesso à Internet, que me encontro 

DESEMPREGADO (A) desde __________/___________(mês/ano) e que não exerço no momento, qualquer 

tipo de atividade remunerada. Assumo inteira responsabilidade de informar imediatamente ao IFBA / 

Campus de Lauro de Freitas, qualquer alteração dessa situação, apresentando a documentação 

comprobatória e declaro estar ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal. 

 

 

Lauro de Freitas (BA)_____de __________________ de 2022. 

 

 

 

 

Assinatura do declarante 
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ANEXO V 

 
PERFIL DO DISCENTE  

(PARA USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO SOCIAL)  

 
Eu, ______________________________________________, CPF Nº ________________________, matriculado 

no curso (   ) Técnico em Sistemas de Energia Renováveis; (   ) Tecnologia em Jogos Digitais; (   )Bacharelado em 

Engenharia de Energia, venho aqui relatar: 

 
MINHA HISTÓRIA DE VIDA 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
(Nesse espaço você vai descrever um pouco de sua trajetória de vida e de seus familiares; diga de onde veio(cidade) e qual 
sua expectativa em relação ao curso; informe se tem alguma  doença que precisa de controle e se algum familiar tem doença 
crônica; o que faz nos horários vagos; se pratica algum tipo de esporte ou atividade física; quais as maiores dificuldades que 
você enfrenta atualmente; fique à vontade para relatar alguma situação que considerar importante e que não foi mencionada 
aqui). 
 
O módulo SUAP para seleção dos Auxílios da Política de Assistência Estudantil do IFBA, ainda está em construção, 
por isso adotaremos o Auxílio financeiro emergencial e o Tipo 1 - Auxílio Acesso à Internet, para avaliar os 
documentos e realizar a seleção dos (das) estudantes. Entretanto, você deverá marcar dentre as opções abaixo o 
tipo de auxílio que melhor atende a sua necessidade: 
(   ) Auxílio transporte Municipal - se mora em Lauro de Freitas e localidades vizinhas, (devidamente comprovado); 
(   ) Auxílio transporte Intermunicipal (coletivo, organizado e fretado) - se mora em bairro de outro município, cuja 
distância seja superior a 100 km da sede do campus de Lauro de Freitas (devidamente comprovado); 
(   ) Auxílio alimentação - diante da situação de vulnerabilidade social comprovada; 
(   ) Auxílio moradia - se veio de outra cidade/estado, exclusivamente para estudar no IFBA e não possui nenhuma 
referência familiar (devidamente comprovada). 
(   ) Tipo 1 - Auxílio Acesso à Internet 
(   ) Itens do almoxarifado social (fardamento/material escolar) - Camisa: P/M/G( ) - Calça:36/38/40/42/44(     ) 
 
Obs: Você pode marcar até dois auxílios, mas devido a limitação de recursos orçamentários, os auxílios financeiros 
estudantis não podem ser acumulados, salvo em situações específicas, após parecer favorável do assistente social.  


