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EDITAL PAE-PAP 2020  

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE RENDA 
 

Eu,___________________________________________________________________________________, 

RG______________________________, CPF_____________________________, residente na 

Rua___________________________________________________________________________, 

cidade/Estado___________________, CEP_________________, declaro, sob as penas das Leis Civil e 

Penal, declaro que:  

(   ) Não possuo CTPS 

(   ) Não estou tendo nenhum tipo de renda. 

(   ) Não recebo pensão alimentícia. 

(  ) Trabalho informalmente/autônomo como______________________________________________, 

tendo uma renda mensal de R$_______________;  

Ou  que estou recebendo: 

(   ) seguro desemprego no valor de R$____________. 

(   ) pensão por ______________________________________________ no valor de R$_______________;  

(   ) pensão alimentícia no valor de R$_______________;  

(   ) aposentadoria por _________________________________________ no valor de R$______________;  

(   ) benefício social do tipo  _____________________________________ no valor de R$______________;  

(   ) comissões por _____________________________________________ no valor de R$_____________;  

(   ) pro labore por ____________________________________________  no valor de R$______________;  

(   ) DECORE por _____________________________________________ no valor de R$______________;   

(   ) bolsas da instituição de ensino ________________________________ no valor de R$_____________;   

(   ) rendimentos auferidos do patrimônio ____________________________ no valor de R$____________;  

(  ) ajuda de custo de  ____________________________ ________________no valor de R$____________;  

(   ) outros _____________________________________________________ no valor de R$____________; 

Assumo a responsabilidade de informar imediatamente ao IFSP, Câmpus São Roque, qualquer alteração 

dessa situação, apresentando a documentação comprobatória.   

*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. 

 

São Roque, ____ de __________________ de ________. 

 

___________________________________________________                ______ _______________________ 
Assinatura do responsável pelo declarante se menor de 18 anos                 Assinatura do declarante 
 


