
 

ANEXO I  

COMPROVANTES DE RENDIMENTO 

ITEM SITUAÇÃO DOCUMENTOS SOLICITADOS 

1 
Para assalariado/a (celetistas, 

civis e servidores públicos) 

Contracheques dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração do empregador (com CNPJ), constando 

cargo e salário mensal atualizado, além dos extratos 

bancários dos últimos 03 (três) meses e Declaração de 

renda per capita familiar. (Modelo disponível Anexo II). 

2 
Para autônomo/a e/ou 

profissional liberal 

Pró-labore, declaração do empregador ou Declaração 

Comprobatória de Percepção de Rendimentos – 

DECORE emitido por profissional contábil referente 

aos últimos 03 (três) meses e extratos bancários dos 

últimos 03 (três) meses e Declaração de renda 

individual. (Modelo disponível Anexo III). 

Caso não tenha os documentos acima, encaminhar a 

declaração de renda individual do Anexo III e assinalar 

em Trabalho Autônomo ou liberal, especificar a renda e 

enviar os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses 

e Declaração de renda per capita familiar. (Modelo 

disponível Anexo II). 

3 
Para Microempreendedores/as 

Individuais-MEI 

Declaração Anual do Simples Nacional do MEI 

(DASN- SIMEI), extratos bancários dos últimos 03 

(três) meses e as Declarações do Anexos II e III. 

4 

Renda adquirida por meio de 

imóvel (eis) para aluguel e 

arrendamentos de imóveis 

Contrato de locação ou arrendamento acompanhado, 

comprovantes de recebimento referente aos últimos três 

meses e Declaração de renda per capita familiar. 

(Modelo disponível Anexo II). 

5 

Atividade rural (agricultura 

familiar de subsistência, 

trabalhador rural) Pescador (a)/ 

garimpeiro(a) 

Declaração de trabalhador rural. (Modelo disponível 

em Anexo III) e Declaração de renda per capita familiar 

(Modelo disponível Anexo II). 

6 Para desempregados/as 

Declaração de desemprego (Modelo disponível Anexo 

III) e Declaração de renda per capita familiar. (Modelo 

disponível Anexo II). 

7 Pensão alimentícia 

Comprovante de recebimento de pensão alimentícia e 

Declaração de renda per capita familiar. (Modelo 

disponível Anexo II) e Declaração de Renda Individual 

do Anexo III. 



8 

Trabalhador/a 

Informal/Eventual (ambulante, 

sacoleiro, diarista e    etc.) 

Declaração de trabalhador informal, constando atividade 

exercida e rendimento médio mensal. (Modelo 

disponível Anexo III) e Declaração de renda per capita 

familiar (Modelo disponível Anexo II). 

9 

Aposentados/as e/ou 

pensionistas ou beneficiários do 

BPC (benefício de prestação 

continuada) 

Extrato do benefício (comprovante com o valor integral 

do benefício recebido).   Disponível          em: 

https://www.inss.gov.br/servicos-

doinss/extratodepagamento-de-beneficio/ os extratos 

bancários dos últimos 03 (três) meses e Declaração de 

renda per capita familiar. (Modelo disponível Anexo II). 

10 
Bolsista, estagiário/a e/ou 

Jovem Aprendiz 

Contrato    de    estágio    ou    equivalente contrachequ

es dos últimos 03 (três) meses, extratos bancários dos 

últimos 03 (três) meses e Declaração de renda per capita 

familiar. (Modelo disponível Anexo II). 

    *Compõem o grupo familiar aqueles que moram e compartilham dos mesmos gastos e 

ganhos do grupo. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE RENDA PER CAPITA FAMILIAR 

 

Instruções para o preenchimento da autodeclaração: 

 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 2022. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do responsável (estudante 

menor de 18 anos)



ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE RENDA INDIVIDUAL 
 

Eu, ________________________________________________________________________ 

declaro, para fins de comprovação junto ao Instituto Federal da Bahia, campus Seabra que: 

 

(   ) Nuca exerci nenhuma atividade remunerada, sendo meu sustento provido por (citar pessoa 

responsável) _________________________________________________________________ 

 

(   )Estou desempregado(a) há (tempo) e não exerço nenhuma atividade remunerada, sendo meu 

sustento provido por (citar pessoa responsável)_____________________________________ 

 

(   ) Estou desempregado(a) há ________ e não exerço nenhuma atividade remunerada, sendo 

meu sustento provido por (citar pessoa responsável) __________________________________ 

 

(  ) Estou desempregado(a) há (tempo) e não exerço nenhuma atividade remunerada, sendo 

meu sustento provido (citar pessoa responsável) ____________________________________ 

 

(   ) Recebo rendimento de aluguel no valor total de R$ ______________ mensais. 

 

(   ) Sou trabalhador(a) rural, recebendo em média R$ ______________ por mês. 

 

(   ) Sou pescador(a), recebendo em média R$ ______________ por mês. 

 

(   ) Sou trabalhador(a) autônomo(a) ou liberal, exercendo a função de ____________________ 

__________________________________, recebendo em média R$ ______________ por mês. 

 

(   ) Sou trabalhador(a) informal, exercendo a função de _______________________________ 

__________________________________, recebendo em média R$ ______________ por mês. 

(   ) Outros. Desenvolvo seguintes atividades: ______________________________________, 

____________ recebendo em média R$ ______________ por mês, sem vínculo empregatício. 

 

(   ) Pago pensão alimentícia ao aluno(a) ___________________________________________ 

__________________________________________ no valor de R$ ______________ mensais. 

Declaro serem verdadeiras as informações acima apresentadas e 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 averiguar e confirmar a informação 

declarada acima, caso seja necessário. 

Local e data: __________________________ , _______ , de 2022. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante (conforme documento) 



ANEXO IV 

 

INSTRUÇÕES: 

1. Para o caso de solicitação de aquisição de material ou serviço, anexar no mínimo 03 

(três) cotações; 

2. O processo será devolvido em caso de rasuras ou ausência de dados. 

3. Discente declara estar ciente de que o recurso deverá ser utilizado, somente, para o fim 

solicitado, bem como, deverá apresentar comprovante de compra do produto/serviço 

(nota fiscal) em até 30 dias corridos, a Gestão da Assistência Estudantil e Serviço Social. 

 

Solicitante: 

 

Nome: 

Assinatura: 

CPF: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: CEP: 

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Local e Data: 

Valor total da solicitação: R$ 

Assinatura do responsável: 

Parecer do Serviço Social e Gestão da Assistência Estudantil (preenchido pelos servidores 

do IFBA Seabra) 

(   ) Solicitação deferida. Que seja encaminhada ao Setor Financeiro do DAP. 

(   ) Solicitação indeferida. Que seja devolvida ao (s) solicitante (s). 

Observação: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Local e Data: 

Assinatura e Siape do (a) servidor (a): 

 

 



ANEXO V 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

Ao Serviço Social do Campus Seabra, 
Eu, ______________________________ 
venho interpor recurso referente ao Edital nº 05/2022 referente a concessão de auxílio para 

aquisições do programa de assistência e apoio ao estudante (PAAE). 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Local e data: __________________________ , _______ , de 2022. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do (a) discente 

 

PARECER (Campo deverá ser preenchido pelo setor responsavel): 

(   ) Deferido 

(   ) Indeferido.


