
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

ANEXO IV – EDITAL PROGRAD Nº. 014/2020

DOCUMENTOS PESSOAIS OBRIGATÓRIOS DO/A CANDIDATO(A) E DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR 

MENORES DE 18 ANOS

 ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER DIGITALIZADO E ENCAMINHADO EM ARQUIVO .PDF 
NO MOMENTO DO CADASTRO ONLINE

(Deverá ser entregue cópia do documento pessoal de todos os componentes familiares menores de 18 anos)

 
01 Digitalização legível da certidão de nascimento ou carteira de identidade de todos os integrantes menores de 18 anos



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DO(A) 
CANDIDATO(A) E DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR 

 MAIORES DE 18 ANOS

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER DIGITALIZADO E ENCAMINHADO EM ARQUIVO .PDF 
NO MOMENTO DO CADASTRO ONLINE

(Deverá ser entregue cópia dos documentos pessoais e de comprovação de renda ou ausência de renda de todos os componentes familiares maiores de 18 anos)

 CONDIÇÃO LABORAL DOCUMENTOS PESSOAIS DECLARAÇÕES DE RENDA OU AUSÊNCIA DE  RENDA

2 TRABALHADOR ASSALARIADO

Digitalização Legível da Carteira de Identidade 

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda
Ano  2019 Exercício 2018. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de
Entrega)  enviado  a  Receita  Federal;  OU  Digitalização  legível  da
Declaração  de  Isenção Anual  de  Imposto  de  Renda  Ano  2019
Exercício 2018. (Modelo de declaração – ANEXO IV - D) 

Digitalização Legível CPF Digitalização  Legível do  Contracheque (holerite/comprovante  de
recebimento de salário) dos últimos 03 (três) meses anteriores a data da
inscrição  na  prova  de  habilidades  específicas  OU  Declaração  do
empregador, constando cargo e salário mensal; Cópia simples e legível
do Extrato Bancário dos últimos 03 (três) meses anteriores a data da
inscrição no SiSU 2020.

Digitalização  Legível da  Carteira  de  Trabalho
(constando  as  páginas  de  foto,  identificação,
última  página  de  CONTRATO  de  trabalho
assinado e a página seguinte em branco).

3

NO CASO DE TRABALHADOR
AUTÔNOMO, INFORMAL,

“BICOS” E/OU OUTRAS RENDAS
PROVENIENTES DE SERVIÇOS

DIVERSOS:

Digitalização Legível da Carteira de Identidade

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda
Ano  2019 Exercício 2018. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de
Entrega)  enviado  a  Receita  Federal;  OU  Digitalização  legível  da
Declaração  de  Isenção Anual  de  Imposto  de  Renda  Ano  2019
Exercício 2018. (Modelo de declaração – ANEXO IV - D) 

Digitalização Legível CPF
Digitalização Legível da declaração em que conste a atividade exercida,
com rendimento mensal, assinada pelo declarante.
(Modelo de declaração – ANEXO IV - E) 

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).



4 SE PROFISSIONAL LIBERAL OU
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Digitalização Legível da Carteira de Identidade

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda
Ano  2019 Exercício 2018. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de
Entrega)  enviado  a  Receita  Federal;  OU  Digitalização  legível  da
Declaração  de  Isenção Anual  de  Imposto  de  Renda  Ano  2019
Exercício 2018. (Modelo de declaração – ANEXO IV - D) 

Digitalização  Legível  da  declaração  comprobatória  de  Percepção  de
Rendimentos  (DECORE)  constando  rendimentos  e  retirada  de  lucros,
numerada  e  assinada  por  contador  inscrito  no  CRC;  OU  Guias  de
Recolhimento do INSS (GPS) dos últimos 3 meses anteriores a  data da
inscrição na prova de habilidades específicas; Cópia simples e legível do
Extrato  Bancário  dos  últimos  03  (três)  meses  anteriores  a data  da
inscrição no SiSU 2020.

Digitalização Legível CPF
Digitalização  Legível  da  declaração  em  que  conste  a  atividade
exercida, com rendimento mensal, assinada pelo declarante.
(Modelo de declaração – ANEXO IV - E) 

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).

5 SE APOSENTADO/PENSIONISTA

Digitalização Legível da Carteira de Identidade

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda 
Ano  2019 Exercício 2018. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU Digitalização legível da 
Declaração de Isenção Anual de Imposto de Renda Ano 2019 
Exercício 2018.(Modelo de declaração – ANEXO IV - D) 

Digitalização Legível CPF Digitalização Legível do comprovante de recebimento de benefício 
(holerite ou extrato da fonte pagadora) dos últimos 03 (três ) meses 
anteriores a data da inscrição na prova de habilidades específicas, e/ou 
Digitalização legível do extrato de Pagamento de Benefício da 
Previdência Social dos últimos 03 (três) meses anteriores a data da 
inscrição no SiSU 2020, que poderá ser obtido pelo link: 
https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml  .  

Cópia simples e legível do Extrato Bancário dos últimos 03 (três) meses
anteriores a data da inscrição no SiSU 2020.

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).

https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml.
https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml


6
SE PRODUTOR RURAL

OU
TRABALHADOR RURAL

Digitalização Legível da Carteira de Identidade

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda 
Ano  2019 Exercício 2018. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU Digitalização legível da 
Declaração de Isenção Anual de Imposto de Renda Ano 2019 
Exercício 2018. (Modelo de declaração – ANEXO IV - D) 

Digitalização  legível  do  ITR  (Imposto  Territorial  Rural)  e/ou
digitalização  legível  do contrato de arrendamento, acompanhado dos
comprovantes de recebimento/pagamento  dos  últimos 03 (três ) meses
anteriores  a  data  da  inscrição  na  prova  de  habilidades  específicas;
Cópia simples e legível do Extrato Bancário dos últimos 03 (três) meses
anteriores a data da inscrição no SiSU 2020.

Digitalização Legível CPF Digitalização Legível declaração do sindicato dos trabalhadores rurais,
constando a principal atividade e a remuneração média mensal. Caso
não  seja  filiado  ao  sindicalizado,  preencher  e  assinar  declaração
descrevendo atividade e média de renda mensal.
(Modelo de declaração – ANEXO IV - E) 

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).

7 SE SÓCIO-PROPRIETÁRIO DE
EMPRESA

Digitalização Legível da Carteira de Identidade

Digitalização Legível da declaração completa de Imposto de Renda 
Ano 2019 Exercício 2018. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU Digitalização legível da 
Declaração de Isenção Anual de Imposto de Renda Ano 2019 
Exercício 2018.
(Modelo de declaração – ANEXO IV - D) 

Digitalização  Legível, da declaração Comprobatória de Percepção de
Rendimentos (DECORE), constando rendimentos e retirada de lucros
mensais,  numerada  e  assinada  por  contador  inscrito  no  CRC;  ou
Digitalização  Legível  do  Extrato  Demonstrativo  de  Movimentação
Financeira da empresa.

Digitalização Legível CPF
Digitalização  Legível  do  Pró-labore  dos  últimos  03  (três)  meses
anteriores a data da inscrição na prova de habilidades específicas; Cópia
simples  e  legível  do  Extrato  Bancário  dos  últimos  03  (três)  meses
anteriores a data da inscrição no SiSU 2020.

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).



8
SE HOUVER RENDA 

PROVENIENTE DE ALUGUEL DE
IMÓVEIS

Digitalização Legível da Carteira de Identidade

Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda 
Ano  2019 Exercício 2018. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU Digitalização legível da 
Declaração de Isenção Anual de Imposto de Renda Ano 2019 
Exercício 2018.
(Modelo de declaração – ANEXO IV - D) 

Digitalização Legível CPF Digitalização Legível  do contrato de locação ou declaração original do
locatário, constando em ambos o valor mensal;  Digitalização Legível
dos  comprovantes  de  recebimentos  dos  últimos  03  (três)  meses
anteriores a data da inscrição na prova de habilidades específicas; Cópia
simples  e  legível  do  Extrato  Bancário  dos  últimos  03  (três)  meses
anteriores a data da inscrição no SiSU 2020.
(Modelo de declaração – ANEXO IV - F) 

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).

9 DESEMPREGADO

Digitalização Legível da Carteira de Identidade
Digitalização Legível  da declaração completa de Imposto de Renda 
Ano  2019 Exercício 2018. (com todas as folhas, inclusive o Recibo de 
Entrega) enviado a Receita Federal; OU Digitalização legível da 
Declaração de Isenção Anual de Imposto de Renda Ano 2019 
Exercício 2018.
(Modelo de declaração – ANEXO IV - D) 

Digitalização Legível CPF

Digitalização Legível da declaração assinada de que não exerce 
atividade remunerada.
(Modelo de declaração – ANEXO IV - G) 

Digitalização Legível da Carteira de Trabalho 
(constando as páginas de foto, identificação, 
última página de CONTRATO de trabalho 
assinado e a página seguinte em branco).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Tendo em vista o que determina a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, e seus instrumentos
regulamentadores (Decreto no 7.824 de 2012 e Portaria Normativa no 18 de 2012) que dispõem
sobre a implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino, declaro junto a
Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA, que em nenhum momento cursei
o Ensino Médio em escolas particulares.

Declaro  ainda,  estar  ciente  de  que  a  constatação  de  inveracidade  ou  fraude  nas  informações
prestadas, em qualquer momento, inclusive posterior ao registro acadêmico e matrícula, implicará a
perda do direito a vaga, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Local e Data ____________________, _____ de _______________ de 2020.

____________________________________________
Nome

_________________________
Documento de Identidade

____________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a) ou do representante legal

*A  prestação  de  informações  falsas  ou  a  apresentação  de  documentação  inidônea  pelo  estudante,  apurada
posteriormente  à  matrícula,  em procedimento  que  lhe  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o  seu
cancelamento, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. (BRASIL, Ministério da Educação, Portaria
Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012, art. 35).

ANEXO IV – A  - EDITAL PROGRAD nº. 014/2020

DECLARAÇÃO QUE CURSOU O ENSINO MÉDIO INTEGRAMENTE EM ESCOLA PÚBLICA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Atenção candidato (a): este formulário deverá ser preenchido somente em caso de o(a) candidato(a)
não possuir o comprovante de endereço em seu nome.

Eu, __________________________________________________________________, detentor (a)

do Documento Identidade nº ______________________ Órgão Expedidor ___________________,

CPF nº_________________________, candidato(a) ao PROCESSO SELETIVO SiSU - UNILA -

2020 Chamada Complementar nº. ________,  DECLARO que resido no seguinte endereço:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Local e data: _____________________, _____ de __________________ de 2020

_______________________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a) ou do (a) representante legal.

_____________________________
Assinatura da testemunha

______________________________
CPF da testemunha

*A  prestação  de  informações  falsas  ou  a  apresentação  de  documentação  inidônea  pelo  estudante,  apurada
posteriormente  à  matrícula,  em procedimento  que  lhe  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o  seu
cancelamento, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
(BRASIL, Ministério da Educação, Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012, art. 35).

ANEXO IV – B – EDITAL PROGRAD nº. 014/2020

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,___________________________________________________________________, portador (a)
da carteira de identidade n° _______________________, órgão de expedição_________________,
e do CPF n° __________________________________, residente e domiciliado à rua /  avenida
_________________________________________________________________número_________
bairro____________________________, cidade__________________________,Estado________,
candidato  (a) ao   PROCESSO  SELETIVO  SiSU - UNILA -  2020,     Chamada Complementar
nº.______, DECLARO que a minha família  é  composta de _____ (número) pessoas das quais,
______ (número) recebem renda.

Membros da Família(menores e maiores de 18 anos):

Nome completo                                                                           Parentesco                possui renda?
1)______________________________________________  /__________________ / ( ) sim ( ) não.
2)______________________________________________  /__________________ / ( ) sim ( ) não.
3)______________________________________________  /__________________ / ( ) sim ( ) não.
4)______________________________________________  /__________________ / ( ) sim ( ) não.
5)______________________________________________  /__________________ / ( ) sim ( ) não.
6)______________________________________________  /__________________ / ( ) sim ( ) não.
7)______________________________________________  /__________________ / ( ) sim ( ) não.
8)______________________________________________  /__________________ / ( ) sim ( ) não.
9) ______________________________________________  /__________________ / ( ) sim ( ) não
10)_____________________________________________  /__________________ / ( ) sim ( ) não.

Por serem verdadeiras as informações prestadas, firmo a presente declaração.

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 2020

____________________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a)  ou do representante legal

A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo estudante, incorrerá nas penas do crime do art.
299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao
registro acadêmico, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de meu registro na
UNILA, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, conforme art. 9º da Portaria Normativa no 18/2012, do Ministério da Educação –
MEC, e art. 35 da Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012 Ministério da Educação - MEC.

ANEXO IV – C – EDITAL PROGRAD nº. 014/2020

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,  ______________________________________________________________;  portador  (a)  do
RG  nº  __________________,  órgão  expedidor:_______________,  UF:  _________;  CPF
nº:____________________________________;  residente  no  endereço
_________________________________________________________________________  Declaro
que sou isento de declarar o imposto de renda pelos motivos descritos. 
No  ano  anterior  não  obtive  rendimentos  provindos  de  trabalho  assalariado,  proventos  de
aposentadorias, pensões, aluguéis ou atividade rural suficientes para declarar IRPF nesse ano, e não
me enquadro nos demais casos que obrigam a entrega da Declaração Anual de Imposto de Renda
Pessoa Física. 
Declaro ainda que esta declaração segue em conformidade com a edição da Instrução Normativa
RFB nº 864 de 25 de julho de 2008, relatando que deixou de existir a Declaração Anual de Isento, a
partir de 2008; também segue em conformidade com o previsto na Lei nº 7.115/83 relatando que a
isenção poderá ser comprovada mediante de declaração escrita e assinada pelo próprio interessado. 

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 2020

____________________________________________
Assinatura do (a) declarante ou do representante legal

*A  prestação  de  informações  falsas  ou  a  apresentação  de  documentação  inidônea  pelo  estudante,  apurada
posteriormente  à  matrícula,  em procedimento  que  lhe  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o  seu
cancelamento, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
(BRASIL, Ministério da Educação, Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012, art. 35).

ANEXO IV - D – EDITAL PROGRAD nº. 014/2020

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA

Nome do(a)Candidato(a):___________________________________________________________

Curso: __________________________________________________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,  ______________________________________________________________;  portador  (a)  do  RG  nº
___________________________, órgão expedidor: _________________, UF: _________, inscrito no CPF
sob  o  nº:____________________________________;  residente  no
endereço________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
declaro para os devidos fins, que sou: 
( )  trabalhador(a) do mercado informal (autônomo, informal, “bicos” e/ou outras rendas provenientes de

serviços diversos sem vínculo empregatício) 

( ) autônomo(a) - recolho contribuição mensal ao INSS – ( )sim ou ( )não 

( ) Profissional Liberal 

( ) Produtor(a) / Trabalhador(a) Rural. 

E  desenvolvo  as  seguintes  atividades  (nestas  linhas  detalhar,  as  atividades  que  realiza,  e  se  possui

empregados para fazê-la):

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Recebendo a renda média mensal de R$ _________________.

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 2020

____________________________________________
Assinatura do (a) declarante ou do representante legal

*A  prestação  de  informações  falsas  ou  a  apresentação  de  documentação  inidônea  pelo  estudante,  apurada
posteriormente  à  matrícula,  em procedimento  que  lhe  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o  seu
cancelamento, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
(BRASIL, Ministério da Educação, Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012, art. 35).

ANEXO IV – E – EDITAL PROGRAD nº. 014/2020

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES E RENDIMENTOS MÉDIOS MENSAIS 

Nome do(a)Candidato(a):___________________________________________________________

Curso: __________________________________________________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,  _____________________________________________________________________,  portador  (a)  do

RG nº ________________________, e CPF nº _______________________, declaro para os devidos fins,

que recebo renda proveniente de locação/arrendamento de:________________________________________.

Declaro  ainda  que  a  renda  média  mensal  obtida  com  a  locação/arredamento  especificado  acima  é  de

aproximadamente R$ _____________.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 2020

____________________________________________
Assinatura do declarante

*A  prestação  de  informações  falsas  ou  a  apresentação  de  documentação  inidônea  pelo  estudante,  apurada
posteriormente  à  matrícula,  em procedimento  que  lhe  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o  seu
cancelamento, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
(BRASIL, Ministério da Educação, Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012, art. 35).

ANEXO IV – F – EDITAL PROGRAD nº. 014/2020

DECLARAÇÃO DE RENDA POR RENDIMENTO DE ALUGUEL OU 
ARRENDAMENTO DE BENS OU IMÓVEL 

Nome do(a)Candidato(a):___________________________________________________________

Curso: __________________________________________________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,___________________________________________________________________, portador (a)
da carteira de identidade n° _______________________, órgão de expedição________________, e
do CPF n° ___________________________, declaro que, no período determinado no inciso I do
Artigo 7º da Portaria Normativa do MEC nº18 de 11/10/2012, para apuração da renda familiar bruta
mensal  per  capita,  não  recebi  rendimentos  de  qualquer  natureza  (a  título  regular  ou  eventual)
provenientes de: salários; proventos; pensões; pensões alimentícias; aposentadorias; comissões; pró-
labore;  trabalho  não  assalariado,  mercado  informal  ou  autônomo;  patrimônio;  aplicações
financeiras;  atividades  rurais;  atividades  de  profissional  liberal  e  informal;  ajuda  financeira  de
terceiros; benefícios sociais (exceto os relacionados no § 2º dos incisos I e II, do art. 7 da Portaria
Normativa do MEC no18 de 11/10/12); etc. 

Declara ainda que, no memento meu sustento tem sido proveniente de;_______________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Por serem verdadeiras as informações prestadas, firmo a presente declaração.

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 2020

___________________________________
Assinatura do (a) declarante.

*A  prestação  de  informações  falsas  ou  a  apresentação  de  documentação  inidônea  pelo  estudante,  apurada
posteriormente  à  matrícula,  em procedimento  que  lhe  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o  seu
cancelamento, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
(BRASIL, Ministério da Educação, Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012, art. 35).

ANEXO IV – G – EDITAL PROGRAD nº. 014/2020

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS

Nome do(a)Candidato(a):___________________________________________________________

Curso: __________________________________________________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,_____________________________________________________________________________,
Portador  (a)  da  carteira  de  identidade  n°  ________________________________,  órgão  de
expedição_______________________ e do CPF n° ___________________________, declaro para
os devidos fins que não possuo Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), pelo seguinte
motivo:

       Nunca solicitei emissão.

        Perdi. A CTPS foi extraviada e registrei Boletim de Ocorrência (enviar Boletim de Ocorrência)
.
        Perdi. A CTPS foi extraviada e não registrei Boletim de Ocorrência

        Outro motivo  (especificar):_____________________________________________________ 

Por ser verdade, firmo a presente declaração

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 2020

____________________________________________
Assinatura do (a) declarante ou do representante legal

*A  prestação  de  informações  falsas  ou  a  apresentação  de  documentação  inidônea  pelo  estudante,  apurada
posteriormente  à  matrícula,  em procedimento  que  lhe  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o  seu
cancelamento, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
(BRASIL, Ministério da Educação, Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012, art. 35).

ANEXO IV – H – EDITAL PROGRAD nº. 014/2020

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Nome do(a)Candidato(a):___________________________________________________________

Curso: __________________________________________________________________________



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

D E C L A R A Ç Ã O

Eu, ____________________________________________________________________________,
portador  (a)  da Carteira  de Identidade n°  ____________________________________,  órgão de
expedição_____________________, e do CPF n° ____________________________, declaro que,
no  período  determinado  no  inciso  I  do  Artigo  7º  da  Portaria  Normativa  do  MEC  nº  18  de
11/10/2012 para apuração da renda familiar bruta mensal per capita;

       Possuía Conta Corrente e não possuía Conta Poupança, em Banco privado ou público.

        Possuía Conta Poupança e não possuía Conta Corrente, em Banco privado ou público.

        Não possuía Conta Corrente e nem Conta Poupança em qualquer Banco, privado ou público.

Por ser verdade, firmo a presente declaração

Local e data: _____________________________, _____ de _____________________ de 2020

______________________________________________
Assinatura do (a) declarante ou do representante legal

*A  prestação  de  informações  falsas  ou  a  apresentação  de  documentação  inidônea  pelo  estudante,  apurada
posteriormente  à  matrícula,  em procedimento  que  lhe  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o  seu
cancelamento, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
(BRASIL, Ministério da Educação, Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012, art. 35).

ANEXO IV – I -  – EDITAL PROGRAD nº. 014/2020

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA

Nome do(a)Candidato(a):___________________________________________________________

Curso: __________________________________________________________________________
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