
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Diretoria de Ensino

Serviço Social/ Campus Valença

DECLARAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA

Eu  (nome  do  estudante),  _______________________________________________,
portador/a  do  RG  nº.____________________,  CPF  ________________________,
Residente  no  endereço  _____________________________________________,
município ________________________ (BA), Declaro que me encontro em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, com minha família, possuindo renda per capita de até
um salário mínimo e meio. Estou ciente de que é de minha inteira responsabilidade a
veracidade das informações prestadas nesta declaração e assumo a responsabilidade de
manter o Serviço Social  do campus informado sobre eventuais alterações em minha
situação socioeconômica, sob pena de suspensão do benefício, se a mim, concedido, e
da  devolução  dos  valores  recebidos,  se  for  o  caso.  Fico  ciente,  portanto,  de  que  a
falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº.
2848/40). Desde já autorizo a verificação e/ou confirmação dos dados apresentados. Por
fim, comprometo-me, caso seja contemplada/o, a utilizar o recurso disponibilizado para
o fim a que se destina, conforme Edital nº. 02/2022 do IFBA Campus Valença. Nada
mais a declarar, firmo serem verdadeiras as informações prestadas. 

__________________________________, _______ de______________de 2022.
                      Cidade e data

Assinatura do/a Estudante:

____________________________________________________

Assinatura do/a Responsável legal (Para estudantes menores de 18 anos e relativamente
incapaz):

____________________________________________________

Endereço: Bairro do Tento, R. Ver. Romeu Agrário - Tento, Valença - BA, 45400-000
Telefone: (75) 3641-3052

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cS6AnJKCQFdsPVN1Ea63nwI0gqg:1606242376875&q=ifba+valen%C3%A7a+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKhMMSwrz8rWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsYpnpiUlKpQl5qTmHV6eqJCal5JalHp4eT4AJLw_KUkAAAA&ludocid=4008900986332221191&sa=X&ved=2ahUKEwiQuK-S55vtAhWnIrkGHSOBAUkQ6BMwE3oECCAQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=IFBA+VALEN%C3%87A
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cS6AnJKCQFdsPVN1Ea63nwI0gqg:1606242376875&q=ifba+valen%C3%A7a+telefone&ludocid=4008900986332221191&sa=X&ved=2ahUKEwiQuK-S55vtAhWnIrkGHSOBAUkQ6BMwFXoECBMQAg


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Diretoria de Ensino

Serviço Social/ Campus Valença

DECLARAÇÃO

RENDA TRABALHADOR(A) INFORMAL OU EVENTUAL

Eu,  ____________________________________RG:  ________________________
CPF: ___________________________________ declaro sob as penas das Leis Civil e
Penal que exerço atividade informal ou autônoma na função de: __________________
com  rendimento  mensal  aproximado  de  R$  ___________________________em
caráter:

( ) Informal                   ( ) Eventual

Endereço comercial:

( ) Não possuo endereço fixo.            

( ) Possuo endereço: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Contato: __________________________________________________

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

DADOS DO ESTUDANTE:

NOME: _____________________________________________________________
MATRÍCULA: _______________________________________________________

__________________________________, _______ de______________de 2022.
                      Cidade e data

Assinatura do/a declarante:

____________________________________________________

Endereço: Bairro do Tento, R. Ver. Romeu Agrário - Tento, Valença - BA, 45400-000
Telefone: (75) 3641-3052

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cS6AnJKCQFdsPVN1Ea63nwI0gqg:1606242376875&q=ifba+valen%C3%A7a+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKhMMSwrz8rWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsYpnpiUlKpQl5qTmHV6eqJCal5JalHp4eT4AJLw_KUkAAAA&ludocid=4008900986332221191&sa=X&ved=2ahUKEwiQuK-S55vtAhWnIrkGHSOBAUkQ6BMwE3oECCAQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=IFBA+VALEN%C3%87A
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cS6AnJKCQFdsPVN1Ea63nwI0gqg:1606242376875&q=ifba+valen%C3%A7a+telefone&ludocid=4008900986332221191&sa=X&ved=2ahUKEwiQuK-S55vtAhWnIrkGHSOBAUkQ6BMwFXoECBMQAg


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Diretoria de Ensino

Serviço Social/ Campus Valença

DECLARAÇÃO DE RENDA TRABALHADORES RURAIS

Eu,  ____________________________________RG:  ________________________
CPF: ___________________________________ declaro sob as penas das Leis Civil e
Penal  que  exerço  atividade  de  Trabalhador  Rural  com  renda  mensal  de
aproximadamente 
R$ _______________________ no endereço:__________________________________
______________________________________________________________________

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

DADOS DO ESTUDANTE:

NOME: _____________________________________________________________

MATRÍCULA: _______________________________________________________

__________________________________, _______ de______________de 2022.
                      Cidade e data

Assinatura do/a declarante:

____________________________________________________

Endereço: Bairro do Tento, R. Ver. Romeu Agrário - Tento, Valença - BA, 45400-000
Telefone: (75) 3641-3052

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cS6AnJKCQFdsPVN1Ea63nwI0gqg:1606242376875&q=ifba+valen%C3%A7a+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKhMMSwrz8rWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsYpnpiUlKpQl5qTmHV6eqJCal5JalHp4eT4AJLw_KUkAAAA&ludocid=4008900986332221191&sa=X&ved=2ahUKEwiQuK-S55vtAhWnIrkGHSOBAUkQ6BMwE3oECCAQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=IFBA+VALEN%C3%87A
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cS6AnJKCQFdsPVN1Ea63nwI0gqg:1606242376875&q=ifba+valen%C3%A7a+telefone&ludocid=4008900986332221191&sa=X&ved=2ahUKEwiQuK-S55vtAhWnIrkGHSOBAUkQ6BMwFXoECBMQAg


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Diretoria de Ensino

Serviço Social/ Campus Valença

DECLARAÇÃO DESEMPREGO

Eu,  ____________________________________RG:  ________________________
CPF: ___________________________________ declaro sob as penas das Leis Civil e
Penal que me encontro em situação de desemprego:

(   ) SEM RENDA

(   )  COM RENDA R$ _____________

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

DADOS DO ESTUDANTE:

NOME: _____________________________________________________________

MATRÍCULA: _______________________________________________________

__________________________________, _______ de______________de 2022.
                      Cidade e data

Assinatura do/a declarante:

____________________________________________________

Endereço: Bairro do Tento, R. Ver. Romeu Agrário - Tento, Valença - BA, 45400-000
Telefone: (75) 3641-3052

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cS6AnJKCQFdsPVN1Ea63nwI0gqg:1606242376875&q=ifba+valen%C3%A7a+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKhMMSwrz8rWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsYpnpiUlKpQl5qTmHV6eqJCal5JalHp4eT4AJLw_KUkAAAA&ludocid=4008900986332221191&sa=X&ved=2ahUKEwiQuK-S55vtAhWnIrkGHSOBAUkQ6BMwE3oECCAQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=IFBA+VALEN%C3%87A
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cS6AnJKCQFdsPVN1Ea63nwI0gqg:1606242376875&q=ifba+valen%C3%A7a+telefone&ludocid=4008900986332221191&sa=X&ved=2ahUKEwiQuK-S55vtAhWnIrkGHSOBAUkQ6BMwFXoECBMQAg


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Diretoria de Ensino

Serviço Social/ Campus Valença

DECLARAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu,  ____________________________________RG:  ________________________
CPF: ___________________________________ declaro, para fins de apresentação ao
processo  de  análise  socioeconômica  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia da Bahia, campus Valença, que:

                (   ) RECEBO PENSÃO ALIMENTÍCIA

                (   ) PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA

No valor de R$ ______________mensal do(a)/ao(a) Sr(a)__________________________ ,
referente aos(às) meus (minhas) filhos(as) menores de 18 anos, abaixo listados(as):

01
02
03
04
05

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

DADOS DO ESTUDANTE:

NOME: _____________________________________________________

      MATRÍCULA: ________________________________________________

__________________________________, _______ de______________de 2022.
                      Cidade e data

Assinatura do/a declarante:

____________________________________________________

Endereço: Bairro do Tento, R. Ver. Romeu Agrário - Tento, Valença - BA, 45400-000
Telefone: (75) 3641-3052

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cS6AnJKCQFdsPVN1Ea63nwI0gqg:1606242376875&q=ifba+valen%C3%A7a+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKhMMSwrz8rWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsYpnpiUlKpQl5qTmHV6eqJCal5JalHp4eT4AJLw_KUkAAAA&ludocid=4008900986332221191&sa=X&ved=2ahUKEwiQuK-S55vtAhWnIrkGHSOBAUkQ6BMwE3oECCAQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=IFBA+VALEN%C3%87A
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cS6AnJKCQFdsPVN1Ea63nwI0gqg:1606242376875&q=ifba+valen%C3%A7a+telefone&ludocid=4008900986332221191&sa=X&ved=2ahUKEwiQuK-S55vtAhWnIrkGHSOBAUkQ6BMwFXoECBMQAg


Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Diretoria de Ensino

Serviço Social/ Campus Valença

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR E DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS

Eu, ____________________________________RG: ________________________ CPF: ___________________________________ sob as
penas da lei e nos termos do Edital nº02/2022, de Concessão de Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial ofertado pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Valença, declaro que aceito as condições da seleção e afirmo que a meu
núcleo familiar (membros que residem comigo) é composta de _________ (número) pessoas, das quais__________ (número)contribuem com a
renda familiar, conforme tabela abaixo.

Nº Nome Completo Idade Grau de Parentesco Possui Renda?
Sim ou Não

Origem da renda/ Ocupação Valor recebido

01
02
03
04
05

Declaro serem verdadeiras as informações repassadas, os documentos apresentados, bem como a originalidade das assinaturas. Estou ciente de
que a omissão de informação 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 verificação e
confirmação das informações acima,  caso seja necessário.  Declaro,  ainda,  que estou ciente  de que constatada qualquer irregularidade,  será
anulado o direito ao auxílio, sendo o caso encaminhado para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

________________________________                                              _________________________________________
Assinatura do/a Estudante:                                                                                  Assinatura do/a Responsável legal 

                                                                   (Para estudantes menores de 18 anos e relativamente incapaz):

Endereço: Bairro do Tento, R. Ver. Romeu Agrário - Tento, Valença - BA, 45400-000
Telefone: (75) 3641-3052

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=IFBA+VALEN%C3%87A
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cS6AnJKCQFdsPVN1Ea63nwI0gqg:1606242376875&q=ifba+valen%C3%A7a+telefone&ludocid=4008900986332221191&sa=X&ved=2ahUKEwiQuK-S55vtAhWnIrkGHSOBAUkQ6BMwFXoECBMQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cS6AnJKCQFdsPVN1Ea63nwI0gqg:1606242376875&q=ifba+valen%C3%A7a+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKhMMSwrz8rWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsYpnpiUlKpQl5qTmHV6eqJCal5JalHp4eT4AJLw_KUkAAAA&ludocid=4008900986332221191&sa=X&ved=2ahUKEwiQuK-S55vtAhWnIrkGHSOBAUkQ6BMwE3oECCAQAg

