
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTO 

 

(Esta declaração destina-se a pessoas que não possuem um ou mais 

documentos solicitados para fins de estudo socioeconômico. Em caso de 

perda ou roubo, deverá ser anexada a esta declaração o boletim de 

ocorrência).  

 

Declaro, para fins de estudo socioeconômico, que não posso apresentar o 

seguinte documento: 

_______________________________________________________________ 

 

Motivo:  ____  Não possuo o documento.  

  ____  O documento foi perdido ou roubado. 

 

Comprometo-me com a autenticidade e com a veracidade das informações 

prestadas nesta declaração e ao longo de todo o processo seletivo e assumo 

inteira responsabilidade pelas mesmas. Constatada a inautenticidade e/ou 

inveracidade das informações prestadas, afirmo que estou ciente das 

penalidades previstas no Edital do Processo Seletivo para Concessão de 

Gratuidade Escolar – Bolsa de Estudo CEBAS e no capítulo III do Código Penal 

Brasileiro.  

 

 

Porto Alegre, _____ de _______________ de 202___.  

 

 

________________________________________________ 

Nome completo da (o) declarante:  

RG:  

CPF: 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS INFORMAIS 

 

(Esta declaração destina-se a pessoas que possuem renda mensal que não 

pode ser comprovada de outra forma). 

 

Declaro, para fins de estudo socioeconômico, que trabalho informalmente, 

exercendo a função/atividade de 

_______________________________________________________________, 

que não está registrada em minha Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

tendo recebido como renda bruta nos seis últimos meses as seguintes 

quantias:  

1) Mês de _____________: R$________________;  

2) Mês de _____________: R$________________;  

3) Mês de _____________: R$________________; 

4) Mês de _____________: R$________________;  

5) Mês de _____________: R$________________;  

6) Mês de _____________: R$________________; 

Recebo, portanto, uma média mensal de R$____________________________ 

(______________________________________________________________).  

 

Comprometo-me com a autenticidade e com a veracidade das informações 

prestadas nesta declaração e ao longo de todo o processo seletivo e assumo 

inteira responsabilidade pelas mesmas. Constatada a inautenticidade e/ou 

inveracidade das informações prestadas, afirmo que estou ciente das 

penalidades previstas no Edital do Processo Seletivo para Concessão de 

Gratuidade Escolar – Bolsa de Estudo CEBAS e no capítulo III do Código Penal 

Brasileiro.  

 

Porto Alegre, _____ de _______________ de 202___.  

 

________________________________________________ 

Nome completo da (o) declarante:  

RG:  

CPF: 



DECLARAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA INFORMAL 

 

(Esta declaração destina-se a crianças e/ou adolescentes que recebem pensão 

alimentícia informal – acordo verbal). 

 

Declaro, para fins de estudo socioeconômico, que as crianças e adolescentes 

abaixo relacionadas recebem pensão alimentícia informal: 

 

Nome:       Valor: 

Nome:        Valor: 

Nome:       Valor: 

Nome:       Valor: 

Nome:       Valor: 

 

Comprometo-me com a autenticidade e com a veracidade das informações 

prestadas nesta declaração e ao longo de todo o processo seletivo e assumo 

inteira responsabilidade pelas mesmas. Constatada a inautenticidade e/ou 

inveracidade das informações prestadas, afirmo que estou ciente das 

penalidades previstas no Edital do Processo Seletivo para Concessão de 

Gratuidade Escolar – Bolsa de Estudo CEBAS e no capítulo III do Código Penal 

Brasileiro.  

 

 

Porto Alegre, _____ de _______________ de 202___.  

 

 

________________________________________________ 

Nome completo da (o) declarante:  

RG:  

CPF: 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

(Esta declaração destina-se a pessoas que recebem, periodicamente, auxílio 

de familiares e/ou amigos, os/as quais não fazem parte de seu grupo familiar). 

 

Declaro, para fins de estudo socioeconômico, que recebo auxílio financeiro no 

valor de R$ _______________ (___________________________________) 

de ____________________________________________________________ 

(nome completo de quem auxilia), CPF: ______________________________. 

 

Comprometo-me com a autenticidade e com a veracidade das informações 

prestadas nesta declaração e ao longo de todo o processo seletivo e assumo 

inteira responsabilidade pelas mesmas. Constatada a inautenticidade e/ou 

inveracidade das informações prestadas, afirmo que estou ciente das 

penalidades previstas no Edital do Processo Seletivo para Concessão de 

Gratuidade Escolar – Bolsa de Estudo CEBAS e no capítulo III do Código Penal 

Brasileiro.  

 

 

Porto Alegre, _____ de _______________ de 202___.  

 

 

________________________________________________ 

Nome completo da (o) declarante:  

RG:  

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 

(Esta declaração destina-se a crianças e/ou adolescentes que têm direito a 

receber pensão alimentícia, mas que não recebem). 

 

Declaro, para fins de estudo socioeconômico, que as crianças e adolescentes 

abaixo relacionadas não recebem pensão alimentícia.   

 

Nome: 

Nome:  

Nome: 

Nome: 

Nome: 

 

Comprometo-me com a autenticidade e com a veracidade das informações 

prestadas nesta declaração e ao longo de todo o processo seletivo e assumo 

inteira responsabilidade pelas mesmas. Constatada a inautenticidade e/ou 

inveracidade das informações prestadas, afirmo que estou ciente das 

penalidades previstas no Edital do Processo Seletivo para Concessão de 

Gratuidade Escolar – Bolsa de Estudo CEBAS e no capítulo III do Código Penal 

Brasileiro.  

 

 

Porto Alegre, _____ de _______________ de 202___.  

 

 

________________________________________________ 

Nome completo da (o) declarante:  

RG:  

CPF: 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA 

 

(Esta declaração destina-se a pessoas que não possuem renda mensal). 

 

Declaro, para fins de estudo socioeconômico, que atualmente NÃO possuo 

nenhuma fonte de renda mensal e NÃO exerço nenhuma atividade 

remunerada, formal ou informalmente. 

 

Comprometo-me com a autenticidade e com a veracidade das informações 

prestadas nesta declaração e ao longo de todo o processo seletivo e assumo 

inteira responsabilidade pelas mesmas. Constatada a inautenticidade e/ou 

inveracidade das informações prestadas, afirmo que estou ciente das 

penalidades previstas no Edital do Processo Seletivo para Concessão de 

Gratuidade Escolar – Bolsa de Estudo CEBAS e no capítulo III do Código Penal 

Brasileiro.  

  

 

Porto Alegre, _____ de _______________ de 202___.  

 

 

_______________________________________________ 

Nome completo da (o) declarante:  

RG:  

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE IMÓVEL 

 

(Esta declaração destina-se a pessoas que possuem um ou mais imóveis, além 

do de sua moradia, mas que não geram rendimentos). 

 

Declaro, para fins de estudo socioeconômico, que possuo os seguintes 

imóveis, constantes ou não em minha Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Física, e que os mesmos não geram nenhum tipo de rendimento: 

 

 

 

 

 

 

Comprometo-me com a autenticidade e com a veracidade das informações 

prestadas nesta declaração e ao longo de todo o processo seletivo e assumo 

inteira responsabilidade pelas mesmas. Constatada a inautenticidade e/ou 

inveracidade das informações prestadas, afirmo que estou ciente das 

penalidades previstas no Edital do Processo Seletivo para Concessão de 

Gratuidade Escolar – Bolsa de Estudo CEBAS e no capítulo III do Código Penal 

Brasileiro.  

 

 

Porto Alegre, _____ de _______________ de 202___.  

 

 

________________________________________________ 

Nome completo da (o) declarante:  

RG:  

CPF: 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE MORADIA CEDIDA 

 

(Esta declaração destina-se a pessoas que não são proprietárias do imóvel 

onde residem e não pagam aluguel. Deverá ser anexado a esta declaração o 

comprovante de residência do proprietário do imóvel). 

 

Declaro, para fins de estudo socioeconômico, que minha família e eu não 

possuímos bens imóveis e que o imóvel no qual residimos é cedido por 

_______________________________________________________________ 

(nome completo do proprietário), CPF: ________________________________. 

 

Comprometo-me com a autenticidade e com a veracidade das informações 

prestadas nesta declaração e ao longo de todo o processo seletivo e assumo 

inteira responsabilidade pelas mesmas. Constatada a inautenticidade e/ou 

inveracidade das informações prestadas, afirmo que estou ciente das 

penalidades previstas no Edital do Processo Seletivo para Concessão de 

Gratuidade Escolar – Bolsa de Estudo CEBAS e no capítulo III do Código Penal 

Brasileiro.  

 

 

Porto Alegre, _____ de _______________ de 202___.  

 

 

________________________________________________ 

Nome completo da (o) declarante:  

RG:  

CPF: 

 

 

 

 


