ANEXO I

DECLARAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO

Eu,

,

portador do RG nº

, órgão expedidor

, e CPF nº

, declaro para os devidos fins, que sou trabalhador autônomo,
exercendo a função de

, não constante na Carteira

de Trabalho e Previdência Social (CTPS), recebendo renda bruta nos três últimos meses
conforme valores descritos abaixo:
1) R$

2)R$

3)R$

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos
falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer tempo, no cancelamento dos BENEFÍCIO(S), se
concedido(os), e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além
das medidas judiciais cabíveis.

Local e data:

,

de

de

.

Assinatura do Declarante

Dispõe o art. 299 do Código Penal: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos,
e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular”

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL

Eu,

,

portador do RG nº

, órgão expedidor

, e CPF nº

, declaro para os devidos fins, que sou trabalhador informal,
exercendo a função de

, não constante na Carteira

de Trabalho e Previdência Social (CTPS), recebendo renda bruta nos três últimos meses
conforme valores descritos abaixo:
1) R$

2)R$

3)R$

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos
falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer tempo, no cancelamento dos BENEFÍCIO(S), se
concedido(os), e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além
das medidas judiciais cabíveis.

Local e data:

,

de

de

.

Assinatura do Declarante

Dispõe o art. 299 do Código Penal: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular”.

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
Eu,

, nacionalidade:

estado civil:

, profissão:

, portador

(a) da Carteira de Identidade nº
inscrito

(a)

,

no

Cadastro

de

, emitida por
Pessoa
,

estado civil:

Física

sob

o

,

nº

,

nacionalidade:

,

, profissão:

, portador (a)

da Carteira de Identidade nº

, emitida por

inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física sob o nº
domiciliados

nesta

cidade

,
, ambos

de

e
, n°

CEP

e

residente

na

, Bairro:

,

, juridicamente capazes, DECLARAMOS, cientes das penalidades

legais, que convivemos em UNIÃO ESTÁVEL desde

/

/

, de natureza

familiar,

pública e duradoura com o objetivo de constituição da família nos termos dos artigos 1.723
e seguintes do Código Civil. Assim sendo, por ser o aqui declarado a mais pura expressão
da verdade, assinamos esta Declaração para que surta seus efeitos legais.
Local e data:

1º Declarante

de

de

.

TESTEMUNHAS
2º Declarante

NOME:
RG:
CPF:
TELEFONE:
ASSINATURAS:

Dispõe o art. 1.723 do Código Civil: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição
de família”.

Dispõe o art. 299 do Código Penal: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos,
e multa, se o documento é particular”

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE TRABALHO EVENTUAL

Eu,

,

portador do RG nº

, órgão expedidor

, e CPF nº

, declaro para os devidos fins, que sou trabalhador eventual,
exercendo a função de

, não constante na Carteira

de Trabalho e Previdência Social (CTPS), recebendo renda bruta nos três últimos meses
conforme valores descritos abaixo:
1) R$

2)R$

3)R$

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos
falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer tempo, no cancelamento dos BENEFÍCIO(S), se
concedido(os), e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além
das medidas judiciais cabíveis.

Local e data:

,

de

de

.

Assinatura do Declarante

Dispõe o art. 299 do Código Penal: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular”.

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL OU PESCA

Eu,

,

portador do RG nº

, órgão expedidor

, e CPF nº

, declaro para os devidos fins, que sou trabalhador que exerce
atividade rural, não constante na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
recebendo renda bruta nos três últimos meses conforme valores descritos abaixo:
1) R$

2)R$

3)R$

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos
falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer tempo, no cancelamento dos BENEFÍCIO(S),
se concedido(os), e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos,
além das medidas judiciais cabíveis.

Local e data:

,

de

de

.

Assinatura do Declarante

Dispõe o art. 299 do Código Penal: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos,e
multa, se o documento é particular”

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO
Eu,

,

portador do RG nº

, órgão expedidor

, e CPF nº

, declaro para os devidos fins, que não exerci nenhum tipo de
atividade remunerado no ano de

, sendo dependente financeiramente de
, que é

(informar grau de parentesco) portador(a) do RG nº
no CPF sob o nº

e inscrito
, e recebi auxílio financeiro nos três

últimos meses, conforme valores descritos abaixo:
1) R$

2)R$

3)R$

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos
falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer tempo, no cancelamento dos BENEFÍCIO(S),
se concedido(os), e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos,
além das medidas judiciais cabíveis.

Local e data:

,

de

de

.

Assinatura do Declarante

Dispõe o art. 299 do Código Penal: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos,
e multa, se o documento é particular”.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu,

,

portador do RG nº

, e CPF nº

, declaro sob

responsabilidade e penas da lei, que recebo mensalmente pensão alimentícia, no valor de
R$

, paga por

.

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos
falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer tempo, no cancelamento dos BENEFÍCIO(S),
se concedido(os), e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos,
além das medidas judiciais cabíveis.

Local e data:

,

de

de

Assinatura do Declarante

DADOS DE QUEM PAGA A PENSÃO
Nome:
CPF:
Endereço completo:
Telefone(s):

RG:

DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO
Nome:
Nome:
Nome:

Idade:
Idade:
Idade:

.

ANEXO VIII
FORMULÁRIO DE RECURSO

Nome completo do requerente:
Matrícula:
Contatos:

Curso:

ARGUMENTAÇÃO: Exponha os motivos que o levaram a discordar do resultado
(anexando documentos caso considere necessário):

Local e data:

,

de

Assinatura do Discente

de

.

