
Declaração I 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDA PARA TRABALHO INFORMAL, 
AUTÔNOMO OU PROFISSIONAL LIBERAL 

 
MODELO ESPECÍFICO PARA O PRÓPRIO CANDIDATO 

 
Eu, __________________________________________, portador(a) do RG nº  
_______________, órgão expedidor ________, e CPF nº ___________________, 
candidato(a) ao Processo seletivo do Programa da Assistência Estudantil da UNIVASF 
2014.2, declaro, para os devidos fins, que sou Trabalhador Informal / Autônomo / 
Profissional Liberal, exercendo a atividade de__________________ 
____________________________________, não constante na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social. 
 
Declaro ainda que minha renda média mensal bruta nos últimos três meses é de 
aproximadamente R$ _____________(_____________________________________ 
______________________________________). 
 
(  )* Declaro ainda que sou isento de retenção de imposto de renda e, portanto, isento 
de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2013, na forma da Lei. 
 
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a 
informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade 
ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada 
posteriormente à adesão a quaisquer dos programas da Assistência Estudantil, em 
procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o desligamento 
do (s) programa (s) a que esteja vinculado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
 
 
 
 
_____________________________/_____ , ____ de _________________ de 2014. 
                               Cidade                                                      UF                dia                                    mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Declarante 

 
 
*Assinalar caso se enquadre nas opções de isento de imposto de renda, segundo legislação 
vigente (considerando a Lei nº 7.115/83). 

_____________________________ 

Testemunha 2 

_____________________________ 

Testemunha 1 



Declaração II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDA PARA TRABALHO INFORMAL, 
AUTÔNOMO OU PROFISSIONAL LIBERAL 

 
MODELO ESPECÍFICO PARA MEMBRO DA FAMILIA DO CANDIDATO 

 
Eu, __________________________________________, portador(a) do RG nº 
____________, órgão expedidor ________, e CPF nº ___________________, 
membro da família de ______________________________________, candidato(a) ao 
Processo seletivo do Programa da Assistência Estudantil da UNIVASF 2014.2, 
declaro, para os devidos fins, que sou Trabalhador Informal / Autônomo / Profissional 
Liberal, exercendo a atividade de 
______________________________________________________, não constante na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
 
Declaro ainda que minha renda média mensal bruta nos últimos três meses é de 
aproximadamente R$ ____________(______________________________________ 
______________________________________). 
 
(  )* Declaro ainda que sou isento de retenção de imposto de renda e, portanto, isento 
de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2013, na forma da Lei. 
 
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a 
informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade 
ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada 
posteriormente à adesão a quaisquer dos programas da Assistência Estudantil, em 
procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o desligamento 
do (s) programa (s) a que esteja vinculado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
 
 
 
_____________________________/_____  ____ de _________________ de 2014. 
                                   Cidade                                                    UF              dia                                    mês 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Declarante 

 

*Assinalar caso se enquadre nas opções de isento de imposto de renda, segundo a legislação 

vigente (considerando a Lei nº 7.115/83). 

_____________________________ 

Testemunha 2 

_____________________________ 

Testemunha 1 



Declaração III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDA POR RENDIMENTO DE ALUGUEL 
OU ARRENDAMENTO DE BENS OU IMÓVEIS 

 
MODELO ESPECÍFICO PARA O PRÓPRIO CANDIDATO 

 
Eu, _________________________________________, portador(a) do RG nº 
____________, órgão expedidor _______, e CPF nº ___________________, 
candidato(a) ao Processo seletivo do Programa da Assistência Estudantil da UNIVASF 
2014.2, declaro, para os devidos fins, que recebo renda proveniente de 
locação/arrendamento de:________________________________________________ 
_________________________. 
 
Declaro ainda que a renda média mensal obtida, nos últimos três meses, com a 
locação/arredamento especificado acima é de aproximadamente R$ _____________   
(___________________________________________________________________ ). 
 
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a 
informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade 
ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada 
posteriormente à adesão ao Programa da Assistência Estudantil, em procedimento 
que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o desligamento da 
modalidade do programa  a que esteja vinculado, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________/_____ , ____ de _________________ de 2014.                                                                    

                                   Cidade                                                    UF              dia                                     mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Declarante 

_____________________________ 

Testemunha 2 

_____________________________ 

CPF 

_____________________________ 

Testemunha 1 

_____________________________ 

CPF 



Declaração IV 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDA POR RENDIMENTO DE ALUGUEL 

OU ARRENDAMENTO DE BENS OU IMÓVEIS 
 

MODELO ESPECÍFICO PARA MEMBRO DA FAMÍLIA DO CANDIDATO 
 

Eu, _________________________________________, portador(a) do RG nº 
________________, órgão expedidor _______, e CPF nº ______________, membro 
da família de _______________________________________________, candidato(a) 
ao Processo seletivo do Programa da Assistência Estudantil da UNIVASF 2014.2, 
declaro, para os devidos fins, que recebo renda proveniente de locação / 
arrendamento de: _____________________________________________. 
 
Declaro ainda que a renda média mensal obtida nos últimos três meses com a 
locação/arredamento especificado acima é de aproximadamente R$ ___________(__ 
___________________________________________________________________). 
 
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a 
informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade 
ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada 
posteriormente à adesão ao Programa da Assistência Estudantil, em procedimento 
que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o desligamento da 
modalidade do programa a que esteja vinculado, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________/_____ , ____ de _________________ de 2014.                                                                    

                                   Cidade                                                    UF              dia                                     mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Declarante 

_____________________________ 

Testemunha 2 

_____________________________ 

CPF 

_____________________________ 

Testemunha 1 

_____________________________ 

CPF 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDA POR RECEBIMENTO DE PENSÃO 
ALIMENTÍCIA OU AUXILIO FINANCEIRO DE TERCEIROS 

 
MODELO ESPECÍFICO PARA O PRÓPRIO CANDIDATO 

 
(Caso o candidato seja menor de idade, esta declaração deverá ser assinada 
por um de seus pais ou representantes) 
 
Eu, ___________________________________________________, portador(a) do 
RG nº __________________, órgão expedidor _____________, e CPF nº 
__________________________, candidato(a) ao Processo seletivo do Programa da 
Assistência Estudantil da UNIVASF 2014.2, declaro, para os devidos fins, que recebo 
a renda referente à pensão alimentícia e/ou auxilio financeiro de terceiros. 
 
Declaro ainda que a renda média mensal obtida, nos últimos três meses, com a 
pensão alimentícia e/ou o auxilio financeiro de terceiros especificado(s) acima é de 
aproximadamente R$ _____________(____________________________________ 
_____________________________________________________). 
 
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a 
informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade 
ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada 
posteriormente à adesão ao Programa da Assistência Estudantil, em procedimento 
que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o desligamento da 
modalidade do Programa a que esteja vinculado, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________/_____ , ____ de _________________ de 2014. 
                                  Cidade                                                     UF              dia                                       mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

_____________________________ 

Testemunha 2 

_____________________________ 

CPF 

_____________________________ 

Testemunha 1 

_____________________________ 

CPF 



Assinatura do Declarante 

Declaração V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDA POR RECEBIMENTO DE PENSÃO 
ALIMENTÍCIA OU AUXILIO FINANCEIRO DE TERCEIROS 

 
MODELO ESPECÍFICO PARA MEMBRO DA FAMÍLIA DO CANDIDATO 

 
Eu, ___________________________________________________, portador(a) do 
RG nº __________________, órgão expedidor _____________, e CPF nº _________ 
_________________, membro da família de _________________________________ 
_______________, candidato(a) ao Processo seletivo do Programa da Assistência 
Estudantil da UNIVASF 2014.2, declaro, para os devidos fins, que recebo a renda 
referente à pensão alimentícia e/ou auxilio financeiro de terceiros. 
 
Declaro ainda que a renda média mensal obtida com a pensão alimentícia e/ou o 
auxilio financeiro de terceiros especificado(s) acima é de aproximadamente R$ 
_____________(_______________________________________________________
____________________________________________). 
 
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a 
informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade 
ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada 
posteriormente à adesão a quaisquer dos programas da Assistência Estudantil, em 
procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o desligamento 
da modalidade do Programa a que esteja vinculado, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 
 
 
 
 
 
_____________________________/_____ , ____ de _________________ de 2014. 
                                  Cidade                                                     UF              dia                                       mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Declarante 

_____________________________ 

Testemunha 2 

_____________________________ 

CPF 

_____________________________ 

Testemunha 1 

_____________________________ 

CPF 



Declaração IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO E/OU ESTUDANTE 
MAIOR DE 21 ANOS 

 
MODELO ESPECÍFICO PARA O PRÓPRIO CANDIDATO 

 
Eu, __________________________________________________________, 
portador(a) do RG nº __________________, órgão expedidor _____________, e CPF 
nº __________________________, candidato(a) ao Processo seletivo do Programa 
da Assistência Estudantil da UNIVASF 2014.2, declaro, para os devidos fins, que 
estou desempregado desde o dia _________. 
 
Declaro ainda que não recebo atualmente salários, proventos, pensão, aposentadoria, 
benefício social, comissão, prolabore e/ou rendimento de trabalho informal ou 
autônomo, mantendo-me da seguinte forma:_____________________________ 
__________________________________. 
 
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a 
informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade 
ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada 
posteriormente à adesão ao Programa da Assistência Estudantil, em procedimento 
que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o desligamento da 
modalidade do programa a que esteja vinculado, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 
 
 
 
 
_____________________________/_____ , ____ de _________________ de 2014. 
                                  Cidade                                                     UF              dia                                       mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Declarante 

 
 
 
ATENÇÃO DECLARANTE: CASO RECEBA RENDA COM TRABALHO INFORMAL, 
AUTÔNOMO, LIBERAL, PENSÃO OU EXERÇA QUAISQUER ATIVIDADE 
REMUNERADA PREENCHA A DECLARAÇÃO INDICADA PARA O RESPECTIVO 
TIPO DE RENDA. 
 

_____________________________ 

Testemunha 2 

_____________________________ 

CPF 

_____________________________ 

Testemunha 1 

_____________________________ 

CPF 



DECLARAÇÃO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO E/OU ESTUDANTE 
MAIOR DE 21 ANOS 

 
MODELO ESPECÍFICO PARA MEMBRO DA FAMÍLIA DO CANDIDATO 

 
Eu, __________________________________________________________, 
portador(a) do RG nº __________________, órgão expedidor _____________, e CPF 
nº __________________________, membro da família de ______________________ 
_____________________________, candidato(a) ao Processo seletivo do Programa 
da Assistência Estudantil da UNIVASF 2014.2, declaro, para os devidos fins, que 
estou desempregado desde o dia ___________. 
 
Declaro ainda que não recebo atualmente salários, proventos, pensão, aposentadoria, 
benefício social, comissão, prolabore e/ou rendimento de trabalho informal ou 
autônomo, mantendo-me da seguinte forma:_____________________________ 
__________________________________. 
 
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a 
informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade 
ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada 
posteriormente à adesão ao Programa da Assistência Estudantil, em procedimento 
que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o desligamento da 
modalidade do programa a que esteja vinculado, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 
 
 
 
 
_____________________________/_____ , ____ de _________________ de 2014. 
                                  Cidade                                                     UF              dia                                       mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Declarante 

 
 
ATENÇÃO DECLARANTE: CASO RECEBA RENDA COM TRABALHO INFORMAL, 
AUTÔNOMO, LIBERAL, PENSÃO OU EXERÇA QUAISQUER ATIVIDADE 
REMUNERADA PREENCHA A DECLARAÇÃO INDICADA PARA O RESPECTIVO 
TIPO DE RENDA. 

_____________________________ 

Testemunha 2 

_____________________________ 

CPF 

_____________________________ 

Testemunha 1 

_____________________________ 

CPF 


