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PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
RETIFICAÇÃO EDITAL N.º14/2020/CTO/REI/IFTO, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDA

Eu,___________________________________________________, portador(a) do RG n.º
_______________________e CPF n.º_________________________, declaro para os devidos
ﬁns que não desenvolvo qualquer a vidade remunerada com ou sem vínculo emprega cio.
Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas e assumo inteira responsabilidade
por esta declaração e declaro também estar ciente das penalidades cabíveis previstas no
art.299 do Código Penal, o qual prevê que é crime:
Art. 299 Omi r, em documento público ou par cular, 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 par cular. (Código Penal, art. 299).
Colinas do Tocan ns,_____de_____________de 2020.
OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO PARA MAIOR DE IDADE SEM RENDA.
_________________________________________________________
Assinatura
Testemunha:
1º________________________________________RG ou CPF:______________________
Endereço:__________________________________________________________________
Contato:___________________________________________________________________
Testemunha:
1º________________________________________RG ou CPF:______________________
Endereço:__________________________________________________________________
Contato:___________________________________________________________________
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Documento assinado eletronicamente por Iomar Lima Lago, Diretor-Geral, em
07/12/2020, às 14:50, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 1149612 e o código CRC FF9FA190.
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