
DECLARAÇÃO 

 PARA TRABALHOS AUTÔNOMOS E EVENTUAIS 

 

Eu,_____________________________________________________________________ 

RG_____________________CPF____________________________ declaro sob as penas das 

Leis Civil e Penal que exerço a função 

de:___________________________________endereço:_______________________________-

_______________________nº_____Cidade:_______________________________UF________

telefone:(__)______________________celular:(__)________________.Com essa atividade 

tenho mensal aproximado de R$__________. 

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA, campus Seabra, alteração dessa situação, apresentando a 

documentação comprobatória. 

 

 

DADOS DO ALUNO 
Aluno_______________________________________________ 
 
Numero de matrícula: ___________________________________ 
 

 

 

 

 

_________________________,_____________de 20___. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO 

 DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 

Eu,______________________________________________inscrito sob o CPF 

nº____________________, declaro, para fins de apresentação ao processo de análise 

socioeconômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA, campus 

Seabra, que recebo pensão alimentícia, no valor de  R$____________mensal.  

Assumo a responsabilidade de informar  imediatamente ao Instituto Federal de Educação, e 

Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA, campus Seabra, alteração dessa situação, apresentando a 

documentação comprobatória.  

 

 

 

 

DADOS DO ALUNO 
Aluno:______________________________________________________________ 
 
Número de matrícula:_________________________________ 
 

 

 

 

 

_______________________, ________ de 20___ 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

 



DECLARAÇÃO 

 DE INSENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 

 

Eu,____________________________________________________________________RG____

____________________________CPF_________________________________, declaro sob 

penas das Leis Civil e Penal que sou Isento de Declaração Anual de Imposto de Renda de 

Pessoa Física, conforme regulamento da Receita Federal do Brasil. Pois no ano anterior não 

obtive rendimento provindos de trabalho assalariado, informal, autônomo, aposentadoria, 

pensão, aluguéis ou atividade rural suficientes para declarar IRPF neste ano, e não me 

enquadro nos demais casos que obrigam a entrega da Declaração Anual de Imposto de Renda 

de Pessoa Física.  

Assumo a responsabilidade de informar  imediatamente ao Instituto Federal de Educação, e 

Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA, campus Seabra, Alteração dessa situação, apresentando a 

documentação comprobatória.  

 

 

 

DADOS DO ALUNO 

Aluno:______________________________________________________________ 

 

Número de matrícula:_________________________________ 

 

 

 

 

_______________________, ________ de 20___ 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

 



DECLARAÇÃO 

DE IMOVEL CEDIDO 

 

Eu,_______________________________________________RG_________________________

CPF______________________, declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que estou cedendo 

meu imóvel localizado no 

Endereço:_____________________________________________________________________

nº____Bairro:______________________Cidade/UF:__________________________________d

esde ______/______/________. 

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA, campus Seabra, alteração dessa situação, apresentando a 

documentação comprobatória.  

 

 

DADOS DO ALUNO 

Aluno:______________________________________________________________ 

 

Número de matrícula:_________________________________ 

 

 

_______________________, ________ de 20___ 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

Observação: Anexar Cópias do RG do Declarante 



DECLARAÇÃO 

 DE CARTEIRA DE TRABALHO RETIDA 

 

Eu,____________________________________________________RG____________________
CPF_______________________, declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que  minha carteira 
de trabalho nº_________________________ encontra- se retida pela empresa abaixo citada: 

DADOS DA EMPESA: 

Nome:________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________ 

Telefone:(___)___________________(___)___________________________ 

 
Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA, campus Seabra, alteração dessa situação, apresentando a 
documentação comprobatória.  

 

 

 

DADOS DO ALUNO 
Aluno:______________________________________________________________ 
 
Número de matrícula:_________________________________ 
 

 

 

 

 

_______________________, ________ de 20___ 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 



DECLARAÇÃO 

 DE NÃO POSSUIR CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL  

 

Eu,_____________________________________________________, inscrito(a) sob o 

CPF_______________________, declaro, para fins de apresentação ao processo de análise 

socioeconômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  da Bahia, que não 

possuo Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA, campus Seabra, alteração dessa situação, apresentando a 

documentação comprobatória.  

 

 

 

 

DADOS DO ALUNO 

Aluno:______________________________________________________________ 

 

Número de matricula:_________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________________, ________ de 20___ 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 



DECLARAÇÃO 

DE DESEMPREGO 

 

Eu,_______________________________________________________RG_________________

CPF________________________, declaro sob penas das Leis Civil e Pena, que não recebo 

atualmente salários, proventos, pensões, aposentadorias, benefícios sociais, comissões, pró-

labore, rendimentos do trabalho informal ou autônomo rendimentos auferidos do patrimônio 

e quaisquer outro. 

 Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA, campus Seabra, alteração dessa situação, apresentando a 

documentação comprobatória.  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________, ________ de 20___ 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO 

RENDA PARA TRABALHOS RURAIS 

 

Eu,__________________________________________________________________________

RG______________________CPF_______________________ declaro  sob as penas das Leis 

Civil e Penal que exerço a função 

de:_________________________________________endereço__________________________

___________nº_____cidade:________________________UF_____telefone(___)___________

celular(__)___________________.Com essa atividade tenho um rendimento mensal 

aproximado de R$_______________.  

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA, campus Seabra, alteração dessa situação, apresentando a 

documentação comprobatória.  

 

 

 

 

DADOS DO ALUNO 

Aluno:______________________________________________________________ 

 

Número de matrícula:_________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________________, ________ de 20___ 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 



DECLARAÇÃO 

 DE ALUGUEL 

 

Eu,____________________________________________________________________, 

RG____________________CPF_____________________, declaro, para fins de apresentação 

ao processo de análise socioeconômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia, que ____________________________________________________ (nome do 

estudante ou familiar) paga aluguel mensal de R$_________________________. 

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia/IFBA, campus Seabra, alteração dessa situação, apresentando a 

documentação comprobatória.  

 

 

 

 

DADOS DO ALUNO 

Aluno:______________________________________________________________ 

 

Número de matrícula:_________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________________, ________ de 20___ 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

OBS: Anexar cópia do documento de identidade do proprietário imóvel. 

 


