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DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS) 

 

Nome: __________________________________________________________________________ 

CPF: _________________________________ RG:______________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

 

Declaro que ESTOU DESEMPREGADO.    

Declaro ainda que a situação acima informada é verdadeira, estando EU ciente de que a omissão de 

informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes pode resultar em 

ação penal contra mim, em virtude de crime de falsidade ideológica de acordo com art.299 do 

Código Penal Brasileiro, e/ou ação civil, com ressarcimento por prejuízo causado ao erário. 

 

Subscrevo a presente declaração, em uma via, reconhecendo como verdadeira.  

                                         

____________________________________________ 

Assinatura do (a) Declarante 

 

Testemunha 1: 

Nome:_______________________________________________________________________ 

CPF:________________________________________________________________________ 

Testemunha 2: 

Nome:______________________________________________________________________ 

CPF:________________________________________________________________________ 

 

 

________________, de __________________de 20___. 

*Código Penal – Falsidade Ideológica  

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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DECLARACÃO DE RENDIMENTO  
(Trabalhador autônomo, informal, comerciante, agricultor e outras atividades relacionadas) 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

CPF: ________________________ RG:_____________________________________ 

Endereço________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

Declaro que sou, _____________________ e responsável financeiro pelo aluno (a) 

_______________________________________________________________________________. 

Informo que trabalho como ______________________ na função 

de_________________________________ com renda de R$________________ 

(____________________________________________). 

           Declaro ainda que a situação acima informada é verdadeira, estando EU ciente de que a 

omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes pode 

resultar em ação penal contra mim, em virtude de crime de falsidade ideológica de acordo com 

art.299 do Código Penal Brasileiro, e/ou ação civil, com ressarcimento por prejuízo causado ao 

erário. 

 Subscrevo a presente declaração, em uma via, reconhecendo como verdadeira.  

                                         

_______________________________________ 

Assinatura do (a) Declarante 

Testemunha 1: 

Nome:______________________________________________________________________ 

CPF:________________________________________________________________________ 

Testemunha 2: 

Nome:_______________________________________________________________________ 

CPF:_________________________________________________________________________ 

________________, de __________________de 20___. 

*Código Penal – Falsidade Ideológica  

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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FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO RELATIVO AO  RESULTADO DA 

SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIOS 

 

Instruções:  
1. Preencher TODOS os campos deste formulário, inclusive local/data e assinatura.  

2. Utilizar LETRA DE FORMA, caso o preenchimento seja a mão.  

3. Colocar o formulário preenchido dentro de um envelope e lacrar. Escrever do lado de fora do 

envelope: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO RELATIVO AO RESULTADO DA 

SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIOS  
4. Entregar o ENVELOPE LACRADO no Campus em que estuda.  

 

RECURSO REFERENTE AO EDITAL Nº. ____, de ___ de __________  de 20____  

NOME COMPLETO DO REQUERENTE: _________________________________ 

___________________________ MATRÍCULA: _____________________________ 
 

AUXÍLIO _______________________ CAMPUS _____________________________  

 

DOS FATOS (Exponha os motivos que o levaram a discordar do resultado, anexando documentos 

complementares caso considere necessário):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

_________________________________, ______/_______/_______ .  

                   Local e data  

 

________________________________________________. 
Assinatura do Estudante ou responsável legal 

 

PARECER DO SERVIÇO SOCIAL  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________  

 

_________________________________, ______/_______/_______  

                    Local e data  

 

_________________________________________________. 

Assinatura da Assistente Social 
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DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

 

 

Eu, _____________________________________________, inscrito (a) sob o CPF 

nº_____._____._____-____, RG _____________________, e ____________________  

_____________________________________ (nome do cônjuge), inscrito sob o CPF 

nº_____._____._____-____, RG ____________________,  declaramos, sob penas da lei, que 

convivemos em União Estável desde ____________ (data), de natureza familiar, pública e 

duradoura com o objetivo de constituição da família nos termos dos artigos 1.723 e seguintes do 

Código Civil.   

 

 

 

(Local e data) ______________________, _____ de _______________ de ______.    

    

 

______________________________      ______________________________         

1º Declarante (assinatura)                                2º Declarante (assinatura)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


