
ANEXO I 

AUTODECLARAÇÃO DE RENDA 

 
Instruções para o preenchimento da autodeclaração (Anexo 1): 

 

Na coluna 1, preencha o nome de todos os integrantes que compõem o grupo familiar 

(incluindo também o nome do estudante); 

Na coluna 2, informe o grau de parentesco em relação ao estudante (ex.: pai, mãe, irmão, etc.); 

Na coluna 4, informe a ocupação de cada integrante do grupo familiar (ex.: assalariado 

desempregado, estudante, autônomo, trabalhador rural, aposentado, pensionista etc.); 

Na coluna 5, informe a média da renda BRUTA (sem descontos de empréstimos, previdência 

ou imposto de renda) de cada um dos integrantes que compõem o grupo familiar. 

 

 

Nome dos integrantes do grupo 
familiar 

Parentesco Idade Ocupação Renda 
bruta 

mensal 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Estou de acordo com as condições estabelecidas no referido edital, assumo inteira 

responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar ciente das penalidades 

cabíveis. 

 

Local e data:  ,  de 

outubro de 2020. 

 

 

 

Assinatura do estudante 

 

 

 

Assinatura do responsável (estudante menor de 18 anos) 

 

 



 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

 

Declaro, para os devidos fins, que li, estou ciente e que cumpro todos os 

requisitos do EDITAL Nº 004/2020 do IFBA – Campus Seabra e da Resolução 

23/2020 do IFBA. Ratifico que as declarações informadas no formulário de 

inscrição foram preenchidas pela (o) discente e por seu responsável legal (para 

menores de 18 anos). Declaro serem verdadeiras as informações repassadas, as 

documentações apresentadas, bem como a originalidade das assinaturas e 

documentações dos familiares. Estou ciente de que a omissão de informações 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 

CÍVEL (ressarcimento por prejuízos causados a terceiros). Autorizo a devida 

investigação e fiscalização para fins de averiguação e confirmação das 

informações declaradas 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 com o recurso da Assistência Estudantil bem 

como devolução do recurso restante, no caso de necessitar de valores inferiores 

ao recebido. Estou ciente que os recursos federais para o(s) benefício(s) 

solicitado(s) cessarão no período conforme Edital. O Serviço Social e a Gestão 

da Política de Assistência e Apoio Estudantil esclarecem que a concessão de 

benefício poderá depender da continuidade da pandemia, da situação de 

calamidade pública e da disponibilidade financeira e orçamentária do Campus 

Seabra, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFBA. 

 

Local e data:  ,  de 

outubro de 2020. 

 

 

 

Assinatura do estudante 

 

 

 

Assinatura do responsável (estudante menor de 18 anos) 

  

 

 


