
ANEXO I

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

Eu,______________________________________________CPF______________Curso
______________________________Nº  matricula________________,  declaro  que
estou pleiteando uma vaga para receber o ( )Auxílio-transporte Municipal e que conheço
e  aceito  as  exigências  e  condições  da  seleção  do Edital n°01/2022 (Reabertura)  e
afirmo que meu núcleo familiar (membros que residem atualmente comigo) é composta
por______(número) d e  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(Reabertura), 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. 

Assinatura do Estudante                                     Assinatura do Responsável Legal

                                                                                                                                        (para menores de 18 anos)



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE RENDA PER CAPITA FAMILIAR

Eu,                                                                                                            ,
abaixo-assinado, de nacionalidade___________________ nascido em_____/____/
______, no município de                                                                                 ,
estado_________  filho  de ______________________________e
_______________________,  estado civil____________, Residente e  domiciliado
à____________________________, Nº ______, Bairro_____________________CEP
               ______  ,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.

Lauro de Freitas (BA)_____de__________________de 2022.



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 ( ) A u x í l i o - t r a n s p o r t e  Municipal, 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



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO (A)

Eu,                                                                                      , portador de
RG

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

                                               , Matrícula n°                                   , no
curso __________                                           ,  declaro

para  fins  de  seleção  ao  ( )Auxílio  Transporte  Municipal  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



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;  porque  você
precisa desse auxílio, etc. Fique à vontade para relatar também, 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 fase de implantação, portanto, passível de gerar dúvidas. 
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