
                 FORMULÁRIO 1 – COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR E CONDIÇÃO DE RENDA 

 

Eu, ___________________________________________________________________________, telefone (   ) ________________ candidato ao Processo Seletivo  

UFV 2020 – Licenciatura Educação do Campo,  _____________________________________, campus de _____________________ declaro que minha família é 

composta de ______ pessoas abaixo relacionadas, residentes no mesmo domicílio.                                 

Obs: Listar todas as pessoas que compõem o núcleo familiar, inclusive os menores de idade e o próprio estudante. Registrar a renda mensal sem descontos. Para preencher as colunas 

referentes à situação de trabalho, estado civil e escolaridade dos membros do núcleo familiar, consultar os códigos apresentados abaixo, correspondentes a cada situação. 
 

NOME CPF CIDADE ONDE        

RESIDE 
GRAU DE   

PARENTESCO IDADE 
ESTADO 

CIVIL 
(CÓDIGO) 

ESCOLARIDADE SITUAÇÃO 

DE             

TRABALHO 
(Código) 

OCUPAÇÂO / 
FONTE DE RENDA 
(trabalho, benefícios, 

pensões, outros) 

RENDA 

MENSAL 

BRUTA   
( R$ ) 

Nível 
(Código) 

Situação 
(Código) 

Instituição 
(Código) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

CÓDIGOS 

SITUAÇÃO DE TRABALHO ESTADO CIVIL ESCOLARIDADE  

1. Não Trabalha (Do lar / Criança / Adolescente, outro) 6. Aposentado ou Pensionista 1. Solteiro(a) NÍVEL SITUAÇÃO INSTITUIÇÃO  
2. Desempregado 7. Produtor Rural 2. Casado (a) ou União Estável (morar junto) 1. Não escolarizado / não alfabetizado 1. Cursando 1. Pública  
3.  Trabalho Assalariado (contrato ou servidor público) 8. Microempresário ou Empresário 3.Separado(a) sem divórcio averbado. 2.Educação Infantil 2. Concluído 2 Particular  
4. Trabalho Informal ou Esporádico (Eventual) 9. Microempreendedor Individual - MEI 4.Divorciado(a) 3. Ensino Fundamental 3 .Incompleto 3 Particular com bolsa  

 5. Trabalho Autônomo ou Profissionais Liberais  10. Beneficiário de bolsa ou auxílios  5.Viúvo(a) 4. Ensino Médio      
5. Ensino Superior 



 

FORMULÁRIO 1 – COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR E CONDIÇÃO DE RENDA (CONTINUAÇÃO) 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

A família reside em casa própria? 
(   ) Não       (   ) Sim 
Obs:_____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

A família possui outros imóveis além da moradia? 
 (   ) Não (   ) Sim    Especificar: 

(   ) Lote ou Barracão 
(   ) Casa ou Apartamento 
(   ) Imóvel Rural 
(   ) Loja ou Sala Comercial 
(   ) Outros: ________________________________ 

 

A família possui outra fonte de renda não mencionada acima? 
 (   ) Não (   ) Sim  Especificar: 
  (   ) Pensão (Alimentícia ou INSS): Valor mensal: R$______ 
  (   ) Benefícios Sociais:       Valor mensal: R$_____________ 

OBSERVAÇÕES: 

(Preenchimento exclusivo da Comissão Avaliadora da UFV) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Renda per capita apurada: ______________________________________ 

Data: ______ de__________________ de 2020. 

___________________________________________ 

Servidor / Matrícula 

  Outros:________________ Valor mensal: R$_____________ 
           _________________ Valor mensal: R$_____________ 

_________________Valor mensal: R$_____________ 
 

 
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que, caso 

configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente à matrícula, 

em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cance-

lamento da matrícula do estudante na UFV, sem prejuízo das sanções penais cabí-

veis (Portaria Normativa MEC nº18/2012, art. 9; Código Penal, art. 299). 
 

 

 

Data: ______ de__________________ de 2020. 
 

___________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 



  

DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA COMPOSIÇÃO FAMILIAR E DA 

CONDIÇÃO DE RENDA DE TODOS OS MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR 

(Organizar os documentos separadamente por membro do núcleo familiar) 
 

 

A. DOCUMENTOS EXIGIDOS RELATIVOS À COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR 
 

1) Cópia das Certidões de Nascimento ou RG/CPF de todos os componentes do núcleo familiar. 
2) Cópia da Certidão de Casamento dos pais, de Divórcio ou Declaração de União Estável. 
3) Cópia dos comprovantes de residência dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 (conta de água ou de luz ou de telefone). 
4) No caso de filhos de pais separados, apresentar documento oficial que comprove a situação (Termo de separação judicial; Partilha de bens; Acordo de pagamento de pensão ou 

documento equivalente, ou outro relacionado). 
 

 

A.  DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS 
 

1) Original e cópia da Comprovação da existência ou inexistência de imóveis urbanos e rurais em nome dos pais ou responsáveis, conforme especificado abaixo: 
Imóveis Urbanos: 
- Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis (Certidão Negativa ou Por Quesito ou Positiva de Imóveis) de busca de titularidade(s) OU 
- Certidão emitida pelo Setor de Cadastro de IPTU da Prefeitura do município de residência do grupo familiar de busca de titularidade(s) nos nomes que requer. 
Imóveis rurais: 
- Declaração de busca de titularidade, da Secretaria de Agricultura do município que tenha acesso à página de consulta ao Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR). 
OBS: Caso existam imóveis rurais em nome dos pais ou responsáveis, mesmo que não seja a principal fonte de renda da família ou que não gere renda, deverão ser apresentados os 

documentos comprobatórios como ITR e Declaração emitida pela EMATER local ou órgão equivalente sobre a produção da terra, informando a renda bruta anual. 

 

B.  DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 

1.  DO LAR 

1) Declaração de que não exerce atividade remunerada, conforme modelo. 
2) Cópia legível e o original (ou cópia autenticada) da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada (se houver): da folha de identifi-

cação (que contém a foto), frente e verso e da primeira página em que consta Contrato de Trabalho 
3) 5) Cópia do Histórico de Elos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).  Este documento pode ser obtido no endereço: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ com log in e senha próprios. 
4) Original e cópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no mínimo, ou declaração de que não possui conta 

bancária, conforme modelo. 
5) Cópias completas das duas últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), entregues à Receita Federal em 2018 e 2019, acompanha-

das dos recibos de entrega e das respectivas notificações de restituição, quando houver, ou declaração de isento de imposto de renda, conforme modelo. 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/


2.  DESEMPREGADO 

1) Cópia legível e o original (ou cópia autenticada) da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada: da folha de identificação (que 

contém a foto), frente e verso, do último contrato de trabalho registrado e da página subsequente em branco. 
2) Declaração que se encontra desempregado, conforme modelo. 
3) Comprovante de recebimento de seguro-desemprego, se for o caso. Este documento pode ser obtido no endereço: 
https://sd.maisemprego.mte.gov.br/sdweb 
4) Original e cópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no mínimo, ou declaração de que não possui conta 

bancária, conforme modelo. 
5) 5) Cópia do Histórico de Elos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).  Este documento pode ser obtido no endereço: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ com log in e senha próprios. 
6) Cópias completas das duas últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), entregues à Receita Federal em 2018 e 2019, quando hou-

ver, acompanhadas dos recibos de entrega e das respectivas notificações de restituição, ou declaração de isento de imposto de renda, conforme modelo. 

3.  TRABALHO                

ASSALARIADO                    

(CONTRATO DE 

TRABALHO OU 

SERVIDOR      PÚ-

BLICO) 

1) Cópias legíveis e o original (ou cópia autenticada) da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada: folha de identificação (que 

contém a foto), frente e verso, do último contrato de trabalho registrado e da página subsequente, em branco. 
2) Cópias completas das duas últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), entregues à Receita Federal em 2018 e 2019, quando hou-

ver, acompanhadas dos recibos de entrega e das respectivas notificações de restituição, ou declaração de isento de imposto de renda, conforme modelo. 
3) Original e cópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no mínimo, ou declaração de que não possui conta 

bancária, conforme modelo. 
4) Cópias legíveis e os originais (ou cópias autenticadas) dos contracheques referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no míni-

mo, ou recibo salarial contendo CNPJ da empresa ou CPF do empregador. 
5) 5) Cópia do Histórico de Elos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).  Este documento pode ser obtido no endereço: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ com log in e senha próprios. 

 

4.  TRABALHO IN-

FORMAL OU TRA-

BALHO ESPORÁ-

DICO  (EVENTU-

AL) 
 

 

1) Declaração assinada pelo declarante, constando a atividade exercida e o rendimento nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, confor-

me modelo. 
2) Cópia legível e o original (ou cópia autenticada) da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada: da folha de identificação (que 

contém a foto), frente e verso, do último contrato de trabalho registrado e da página subsequente, em branco. 
3) Cópias completas das duas últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), entregues à Receita Federal em 2018 e 2019, quando hou-

ver, acompanhadas dos recibos de entrega e das respectivas notificações de restituição, ou declaração de isento de imposto de renda, conforme modelo. 
4) Original e cópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no mínimo, ou declaração de que não tem conta ban-

cária, conforme modelo. 
5) Cópia do Histórico de Elos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).  Este documento pode ser obtido no endereço: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ com log in e senha próprios. 
 

 

 

5.  TRABALHO AUTÔNOMO E  

PROFISSIONAIS LIBERAIS 

1) Declaração Comprobatória de Percepção Rendimentos (DECORE), dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, feita e assina-

da por Contador regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 
2) Cópia legível e o original (ou cópia autenticada) da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada: folha de identificação 

(que contém a foto), frente e verso, dos dois últimos contratos de trabalho registrados e da página subsequente, em branco. 
3) Original e cópias dos Guias de recolhimento do INSS dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no mínimo. 
4) Cópias completas das duas últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), entregues à Receita Federal em 2018 e 2019, 

quando houver, acompanhadas dos recibos de entrega e das respectivas notificações de restituição ou declaração de isento de imposto de ren-

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/


da, conforme modelo. 
5) Original e cópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no mínimo, ou declaração de que não tem 

conta bancária, conforme modelo. 
6) Cópia do Histórico de Elos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).  Este documento pode ser obtido no endereço: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ com log in e senha próprios. 
7) Original e cópia do Comprovante dos recolhimentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) do município de residência. 

6.  APOSENTADOS E  PENSIO-

NISTAS 

1) Extratos do pagamento dos benefícios dos meses de outubro,  novembro e dezembro de 2019.  Este documento pode ser obtido no ende-

reço: https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/  com log in e senha próprios. 
2) Cópia legível e o original (ou cópia autenticada) da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada: folha de identificação 

(que contém a foto), frente e verso, do último contrato de trabalho registrado e da página subsequente, em branco. 
3) Cópias completas das duas últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), entregues à Receita Federal em 2018 e 2019, 

quando houver, acompanhadas dos recibos de entrega e das  respectivas notificações de restituição, ou declaração de isento de imposto de 

renda, conforme modelo. 
4) Declaração que não exerceu atividade remunerada, conforme modelo. 
5) Original e cópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no mínimo. 
6) Cópia do Histórico de Elos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).  Este documento pode ser obtido no endereço: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ com log in e senha próprios. 
 

7.  PRODUTOR RURAL 

1) Declaração sobre a renda anual da produção da propriedade rural, feita por órgão local (EMATER ou órgão extensionista oficial equivalen-

te) relativa ao ano de 2019. 
2) Cópias completas das duas últimas Declarações do Imposto Territorial Rural (ITR), do proprietário ou arrendatário rural. 
3) Cópias completas das duas últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), entregues à Receita Federal em 2018 e 2019, 

quando houver, acompanhadas dos recibos de entrega e das respectivas notificações de restituição, ou declaração de isento de imposto de ren-

da, conforme modelo. 
4) Cópia legível e o original (ou cópia autenticada) da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada: folha de identificação 

(que contém a foto), frente e verso, do último contrato de trabalho registrado e da página subsequente, em branco. 
5) Original e cópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no mínimo, da pessoa física e da pessoa 

jurídica vinculada, se for o caso, ou declaração de que não tem conta bancária, conforme modelo. 
6) Cópias completas das duas últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), entregues à Receita Federal em 2018 e 2019, 

acompanhadas dos recibos de entrega, quando houver. 
7) Cópia do Histórico de Elos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).  Este documento pode ser obtido no endereço: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ com log in e senha próprios. 
 

8.  MICROEMPRESÁRIO OU 

EMPRESÁRIO 

1) Cópias completas das duas últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), entregues à Receita Federal em 2018 e 2019, 

quando houver, acompanhadas dos recibos de entrega e das respectivas notificações de restituição, ou declaração de isento de imposto de ren-

da, conforme modelo.quando houver, ou declaração de isento de imposto de renda, conforme modelo. 
2) Cópias completas das duas últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Declaração de Informações Socioeconô-

micas e Fiscais (DEFIS) entregues à Receita Federal em 2016 e 2017, acompanhadas dos recibos de entrega, quando houver. 
3) Cópia legível e o original (ou cópia autenticada) da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada: folha de identificação 

(que contém a foto), frente e verso, do último contrato de trabalho registrado e da página subsequente, em branco. 
4) Original e cópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no mínimo. 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/


5) Original e cópias dos Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) dos 

últimos dois anos. 
6) Cópia do Cartão de CNPJ. 
7) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore), dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, feita e assina-

da por Contador regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 
8) Cópia do Histórico de Elos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).  Este documento pode ser obtido no endereço: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ com log in e senha próprios. 
 

 

 

9. MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL- MEI 
 

 

 

 
 

1) Cópias completas das duas últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), entregues à Receita Federal em 2018 e 2019, 

quando houver, acompanhadas dos recibos de entrega e das respectivas notificações de restituição, ou declaração de isento de imposto de ren-

da, conforme modelo. 
2) Cópias completas das duas últimas Declarações Anuais do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI), entregues 

à Receita Federal em 2018 e 2019,quando houver, acompanhadas dos recibos de entrega. 
3) Cópia legível e o original (ou cópia autenticada) da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada: folha de identificação 

(que contém a foto), frente e verso, do último contrato de trabalho registrado e da página subsequente, em branco. 
4) Original e cópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no mínimo da pessoa física e júrídica. 
5) Cópia do Cartão de CNPJ. 
6) Cópia do Histórico de Elos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).  Este documento pode ser obtido no endereço: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ com log in e senha próprios. 
7) Documento de Arrecadação Simplificada do MEI (DAS-MEI) dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no mínimo. 

10. BENEFICIÁRIO DE PRO-

GRAMAS DE RENDA, DE 

AUXÍLIOS OU BOLSAS 

1) Cópia legível e o original (ou cópia autenticada) da Carteira de Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada: da folha de identifica-

ção (que contém a foto), frente e verso e da primeira página em que consta contrato de Trabalho. 
2) Cópias e originais (ou cópias autenticadas) dos comprovantes de recebimento do benefício (bolsa ou auxílio) dos meses de outubro, no-

vembro e dezembro de 2019. 
3) Cópia do Histórico de Elos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).  Este documento pode ser obtido no endereço: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ com log in e senha próprios. 
 

 

D.   DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE LOCAÇÃO OU DE ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS OU 

IMÓVEIS 
 

 

1) Cópias completas das duas últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), entregues à Receita Federal em 2018 e 2019, quando houver, acompanhadas dos reci-

bos de entrega e das respectivas notificações de restituição. 
2) Original e cópia dos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, no mínimo. 
3) Contrato de locação ou arrendamento, acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos (originais e cópias); 
4) Cópia das guias de pagamento do IPTU dos imóveis dos últimos dois anos. 

https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/
https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/


Universidade Federal de Viçosa 

 

Anexo I 

Declaração caso não possua Carteira de Trabalho 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

portador/a do RG n°_________________________, CPF_________________________________, na 

condição de_______________________ do(a) __________________________________________ 
                    (Informar o parentesco)                                  (Informar o nome do/a candidato/a) 
 

_______________________________________, declaro para os devidos fins que não possuo 
 

Carteira de Trabalho, pois,__________________________________________________________ 
                                          (Informar o motivo de não possuir o documento) 
 
_____________________________________________________________________________. 
  

 Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, e afirmo estar ciente de que, 

qualquer omissão de informação ou apresentação de declaração, dados ou documentos falsos 

e/ou divergentes a fim de prejudicar ou alterar a verdade sobre os fatos por mim alegados 

constitui crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 

2848/40) e desde já autorizo a verificação e/ou confirmação dos dados apresentados. 

Subscrevo a presente declaração, reconhecendo como verdadeiro o seu conteúdo. 

 

 

___________________________, _______ de_________________ de 20_____ 
                (Cidade) 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante conforme documento de Identificação apresentado 

 

 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 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 um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 

particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Universidade Federal de Viçosa 

 

Anexo II 

Declaração caso não possua conta bancária 

 

Eu, _______________________________________________________________________ 

 portador/a do RG n°__________________________, CPF__________________________________, 

na condição de__________________________ do(a) _____________________________________ 
                         (Informar o parentesco)                                         (Informar o nome do/a candidato/a) 
 
__________________________________________ declaro para os devidos fins que não possuo 

conta bancária. 

   

 Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, e afirmo estar ciente de que, qualquer 

omissão de informação ou apresentação de declaração, dados ou documentos falsos e/ou divergentes 

a fim de prejudicar ou alterar a verdade sobre os fatos por mim alegados constitui crime de falsidade 

ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848/40) e desde já autorizo a 

verificação e/ou confirmação dos dados apresentados. 

Subscrevo a presente declaração, reconhecendo como verdadeiro o seu conteúdo. 

 

___________________________, _______ de____________________ de 20____ 
                 (Cidade) 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do/a declarante conforme documento de Identificação apresentado 

 

 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 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 um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. 
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Anexo III 

Declaração caso não exerça atividade remunerada 

 

Eu,____________________________________________________________________, 

portador/a do RG n°__________________________, CPF_____________________________, na 

 condição de__________________________ do(a) _____________________________________ 
                      (Informar o parentesco)                                            (Informar o nome do/a candidato/a) 
 

________________________________________ - Processo Seletivo  UFV 2020 – Licenciatura 

Educação do Campo, declaro para os devidos fins, que não exerço 

 nenhuma atividade remunerada, provendo meu sustento ________________________________ 
                                                                                              (Informar como se mantém) 
______________________________________________________________________________.

  

 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, e afirmo estar ciente de que, qualquer 

omissão de informação ou apresentação de declaração, dados ou documentos falsos e/ou divergentes 

a fim de prejudicar ou alterar a verdade sobre os fatos por mim alegados constitui crime de falsidade 

ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848/40) e desde já autorizo a 

verificação e/ou confirmação dos dados apresentados. 

Subscrevo a presente declaração, reconhecendo como verdadeiro o seu conteúdo. 

 

__________________________, _______ de___________________ de 20____ 
                   (Cidade) 

 

__________________________________________________ 
Assinatura do/a declarante igual a documento de Identificação apresentado 

 
 
 
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 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 um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. 
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Anexo IV 

Declaração caso exerça Trabalho Informal 

Eu,___________________________________________________________________________, 

portador(a) do RG n°________________________, CPF____________________________, na condição de 

____________________________ do/a ______________________________________________________ 
  (Informar o parentesco)                                (Informar o nome do/a candidato/a) 
 

_____________________________________________ - Processo Seletivo  UFV 2020 – Licenciatura 

Educação do Campo, declaro, para os devidos fins, que sou trabalhador/a informal, exercendo a atividade 

de ______________________________________________, não constante na Carteira de Trabalho, rece-

bendo renda bruta nos 3 últimos meses: 

 

Mês/Ano: Renda 

1 ____________/20___: R$_______________; 

2 ____________/20___: R$_______________; 

3 ____________/20___: R$_______________. 

  

 Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, e afirmo estar ciente de que, qualquer 

omissão de informação ou apresentação de declaração, dados ou documentos falsos e/ou divergentes 

a fim de prejudicar ou alterar a verdade sobre os fatos por mim alegados constitui crime de falsidade 

ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848/40) e desde já autorizo a 

verificação e/ou confirmação dos dados apresentados. 

 Subscrevo a presente declaração, reconhecendo como verdadeiro o seu conteúdo. 

 

_______________________________, _______ de____________________de 20____ 
                   (Cidade) 
 

_____________________________________________________ 

Assinatura do/a declarante igual ao documento de Identificação apresentado 

 

 
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 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 um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. 

 

 

 

 

 

 



Universidade Federal de Viçosa 

 

 

 

Anexo V 
 

Declaração caso não exerça atividade remunerada para aposentados e pensionistas 
 

 

Eu,________________________________________________________________________, 

portador/a do RG n°_____________________________, CPF________________________________, 

 na condição de_______________________ do(a) _________________________________________ 
                          (Informar o parentesco)                         (Informar o nome do/a candidato/a) 
 

_______________________________________________, declaro, para os devidos fins, que sou 
 
___________________________________________________e não exerço nenhuma atividade 
(Especificar o tipo de beneficio previdenciário recebido se é aposentadoria, pensão ou BPC) 
  
remunerada, provendo o meu sustento apenas dos rendimentos de minha aposentadoria e/ou pensão. 
  

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, e afirmo estar ciente de que, qualquer 

omissão de informação ou apresentação de declaração, dados ou documentos falsos e/ou divergentes 

a fim de prejudicar ou alterar a verdade sobre os fatos por mim alegados constitui crime de falsidade 

ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848/40) e desde já autorizo a 

verificação e/ou confirmação dos dados apresentados. 

Subscrevo a presente declaração, reconhecendo como verdadeiro o seu conteúdo. 

 

_____________________________, ______ de_________________ de 20____ 
               (Cidade) 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do/a declarante igual ao documento de Identificação apresentado 

 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 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 um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. 
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Anexo VI 
 

Declaração caso esteja de desempregado(a) 
 

Eu,____________________________________________________________________, 

 

portador/a do RG n°_____________________, CPF__________________________, na condição 

 

de_____________________ do/a __________________________________________________, 
      (Informar o parentesco)                            (Informar o nome do/a candidato/a) 
 

________________________________ - Processo Seletivo  UFV 2020 – Licenciatura Educação 

do Campo, declaro, para os devidos fins, que estou desempregado/a 

 

e que provenho o meu sustento____________________________________________________ 
                                                    (Informar como se mantém) 
_____________________________________________________________________________. 

  

Mês/Ano: Valor das parcelas do Seguro-desemprego 

1 _______________/20___: R$_______________; 

2 _______________/20___: R$_______________; 

3 _______________/20___: R$_______________. 

 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, e afirmo estar ciente de que, qualquer 

omissão de informação ou apresentação de declaração, dados ou documentos falsos e/ou divergentes 

a fim de prejudicar ou alterar a verdade sobre os fatos por mim alegados constitui crime de falsidade 

ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848/40) e desde já autorizo a 

verificação e/ou confirmação dos dados apresentados. 

Subscrevo a presente declaração, reconhecendo como verdadeiro o seu conteúdo. 

 

_________________________, _________ de_________________ de 20___ 
                  (Cidade) 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do/a declarante igual ao Documento de Identificação apresentado 

 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 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 um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. 
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Anexo VII 

Declaração de imóvel cedido 

 

Eu, __________________________________________________________________________________, 
 
RG ___________________, e CPF _____________________, residente e domiciliado_________________ 
                                                                                                                                                                               (Informar o endereço) 
_____________________________________________________________________________________, 

declaro para os devidos fins que cedi o imóvel localizado ________________________________________ 
                                                                                                                                    (Informar o endereço) 
______________________________________________________________________________________, 

 

para__________________________________________________________________________________, 
            (Informar para quem o imóvel foi cedido) 
  

RG ________________________ e CPF__________________, pertencente à família do estudante da UFV 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

 

 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, e afirmo estar ciente de que, 

qualquer omissão de informação ou apresentação de declaração, dados ou documentos falsos 

e/ou divergentes a fim de prejudicar ou alterar a verdade sobre os fatos por mim alegados 

constitui crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 

2848/40) e desde já autorizo a verificação e/ou confirmação dos dados apresentados. 

  Subscrevo a presente declaração, reconhecendo como verdadeiro o seu conteúdo. 

 

 

___________________________, _______ de_________________ de 20_____ 
                (Cidade) 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante conforme documento de Identificação apresentado 

 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 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 um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 

particular. 
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Anexo VIII 

Declaração pensão alimentícia ou auxílio financeiro 

 

Eu, ____________________________________________________________________, 

portador/a do RG n°______________________, CPF_________________________,  candidato 

(a) do Processo Seletivo  UFV 2020 – Licenciatura Educação do Campo, declaro para os devidos 

fins que: 

(    ) Recebo pensão alimentícia ou auxílio financeiro. 

______________________________________________________________________________ 
  (Informar o nome do/a responsável pelo pagamento) 

 
______________________________________________________________________________ 
  (Especificar se é pensão alimentícia ou auxílio financeiro e informar o parentesco e o valor mensal) 

  

(    ) Não recebo pensão alimentícia ou auxílio financeiro. 

(Justifique) _______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

   
 

 Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que, caso configu-

rada a prestação de informação falsa, apurada em procedimento que assegure o contraditório e a am-

pla defesa, ensejará o cancelamento da inscrição no Programa de Assistência Estudantil da UFV, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

    Subscrevo a presente declaração, reconhecendo como verdadeiro o seu conteúdo. 

 

____________________________, ______ de__________________ de 20____ 
                    (Cidade) 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do/a declarante igual ao documento de Identificação apresentado 

 

 
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 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 um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. 

 


