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ANEXO II
AUTODECLARAÇÃO DE RENDA
Instruções para o preenchimento da autodeclaração:
1. Na coluna 1, preencha o nome de todos os integrantes que compõem o grupo familiar (incluindo também o nome do estudante);
2. Na coluna 2, informe o grau de parentesco com o estudante (Ex.: pai, mãe, irmão, tio, esposa, etc.);
3. Na coluna 4, informe a ocupação de cada integrante que compõe o grupo familiar;
(Ex.: desempregado, estudante, trabalhador rural, autônomo (vendedor, diarista, manicure, feirante, etc...)
4. Na coluna 5, informe se o integrante da família recebe algum benefício social do governo (bolsa, família, auxílio emergencial,
BPC- Benefício de Prestação Continuada, etc.)
5. Na coluna 6, informe a renda BRUTA(sem descontos de empréstimos, previdência ou imposto de renda) de cada um dos
integrantes que compõem o grupo familiar.
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Estou de acordo com as condições estabelecidas no referido edital e assumo inteira responsabilidade pelas informações
prestadas e declaro estar ciente das penalidades cabíveis.
Local e data: __________________________________________, ____ de ______________ de 20____.
________________________________
Assinatura do estudante

________________________________
Assinatura do responsável financeiro
RG:________________________________
CPF:_______________________________
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