MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SALGUEIRO

ANEXO I
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE
Eu,____________________________________________________________________________,
e-mail _________________________________________, registrado (a) no CPF sob número
_____.______._____-______, RG ____________________, residente no endereço: Rua/Av.
_________________________________________________________,
__________________,

na

cidade

de

nº

_____,

____________________________________,

Bairro:
CEP

________________, regularmente matriculado(a) no IF Sertão-PE – campus Salgueiro, no curso
____________________________________:
( ) Declaro interesse em participar do Projeto Alunos Conectados.
( ) Declaro que atualmente não tenho meios de acesso à internet nem mesmo condições financeiras
de custear plano de dados ou contrato com empresa provedora de internet que me permitam acessar
e executar as atividades remotas disponibilizadas pela Instituição ou possuo internet de baixa
qualidade, comprometendo o processo de ensino/aprendizagem.
( ) Declaro que possuo renda familiar per capita de R$ _____________, estando no critério
estabelecido pelo Governo Federal.
( ) Declaro que todas as informações prestadas são verdadeiras, 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 (que dispõe ser crime "omitir, em documento público ou
particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que
deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato
juridicamente relevante"), e/ou ação civil, com ressarcimento por prejuízo causado ao erário.
( ) DECLARO CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA com todos os termos da presente Chamada
Pública.
Subscrevo a presente declaração, em uma via, reconhecendo como verdadeira.
__________________________ (cidade), _____ (dia) de outubro de 2020.
________________________________________________________
Assinatura do(a) Estudante
________________________________________________________
Assinatura do(a) Responsável Legal (obrigatório quando estudante tiver idade inferior a 18 anos)

