
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE JESUS

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE - PAAE

ANEXO II

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 descriminado:

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 ao ingresso no Programa de
Apoio e Permanência do Estudante – PAAE do Instituto Federal da Bahia, campus Santo Antônio
de  Jesus,  em  procedimento  que  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  implicará  no
cancelamento do auxílio, com restituição integral dos recursos.

____________________________, ______ de ______________ de 2019
(cidade/UF)

_____________________________________
Assinatura do/a Declarante



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE JESUS

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE - PAAE

ANEXO III
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 ao ingresso no Programa de
Apoio e Permanência do Estudante – PAAE do Instituto Federal da Bahia, campus Santo Antônio
de  Jesus,  em  procedimento  que  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  implicará  no
cancelamento do auxílio, com restituição integral dos recursos.

____________________________, ______ de ______________ de 2019
(cidade/UF)

_____________________________________
Assinatura do/a Declarante



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE JESUS

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE - PAAE

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS OU IMÓVEIS E/OU

ARRENDAMENTO

Eu, _______________________________________________________________, portador/a do

RG nº __________________, órgão expedidor __________, e CPF nº ___________________,

declaro, para os devidos fins, que recebi a renda bruta descrita abaixo referente à locação de

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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 ao ingresso no Programa de
Apoio e Permanência do Estudante – PAAE do Instituto Federal da Bahia, campus Santo Antônio
de  Jesus,  em  procedimento  que  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  implicará  no
cancelamento do auxílio, com restituição integral dos recursos.

____________________________, ______ de ______________ de 2019
(cidade/UF)

_____________________________________
Assinatura do/a Declarante


