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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS GURUPI

 
ANEXO XIV

 
EDITAL N.º 43/2017/GUR/REI/IFTO, DE 25 DE AGOSTO DE 2017

 
DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu,
___________________________________________________________________________(informar
o nome do responsável pelo pagamento do aluguel), portador do RG
________________________ e CPF _______________________, declaro, para os devidos
fins de apresentação ao Campus Gurupi/IFTO, que pago o valor de R$____________ mensais,
referente ao aluguel de um imóvel residencial, situado à
Rua________________________________________________________________________________,nº________,
Complemento_______________________________,Bairro_________________________________________,
Município_________________________________________,
Estado______________________________.
O aluguel informado é referente a:
( ) Aluguel familiar, resido com minha família.
( ) Aluguel familiar. Minha família não reside em Gurupi e não resido com minha família.
( ) Aluguel de imóvel exclusivo para fins de estudo no IFTO, tendo em vista que minha família não
reside em Gurupi.
( ) Aluguel de república, tendo em vista que minha família não reside em Gurupi e cujo valor total é
dividido entre a todos os moradores, sendo o valor indicado referente apenas a parte de minha
responsabilidade.
Nome completo dos moradores da república:
____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Autorizo o IFTO a averiguar as informações acima fornecidas e declaro ainda, a inteira
responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, estando ciente de que a omissão ou
a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes, implicarão a qualquer
tempo, na eliminação do estudante deste processo seletivo ou em medidas judiciais. Por ser
expressão da verdade, firmo e assino a presente para que a mesma produza seus efeitos legais e de
direito. _________, ______ de _________________ de 2017.
 
__________________________________________________
Assinatura Legível do(a) declarante
 
___________________________________________________________________________________
Assinatura Legível proprietário do imóvel com CPF e telefone de contato
 
____________________________________________________________________________________
Assinatura Legível da 1ª testemunha com CPF e telefone de contato
 
_________________________________________________________________________________
Assinatura Legível da 2ª testemunha com CPF e telefone de contato
 
_________________________________________________________________________________
Assinatura Legível da 3ª testemunha com CPF e telefone de contato


	23338.005230/2017-13
	Anexo GUR/REI/IFTO 0150544


