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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

Avenida Professor Mário Werneck, nº 2590, Bairro Buritis - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30.575-180  

(31) 2513-5150 

 

EDITAL Nº 32, DE 04  DE MARÇO DE 2016 

 
 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da 

Instituição, aprovado pela Resolução nº 7 de 31 de agosto de 2009, do Conselho Superior do 

IFMG, publicado no DOU de 2 de setembro de 2009 e Portaria do Ministério da Educação n° 7 

de 08 de janeiro de 2009, publicada no DOU de 8 de janeiro de 2009, Seção 2,  torna público 

RETIFICAÇÃO do EDITAL Nº 32, DE 04 MARÇO DE 2016. 
 

 

No Item 8, onde se lê 

 

8.  DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS BENEFÍCIOS 
 

Seguem, abaixo, as seguintes informações referentes aos auxílios ofertados em cada campus:  

 

a) modalidades de auxílio; 

b) valor mensal do auxílio; 

c) quantidade de auxílios disponíveis; 

d) período de inscrição para candidatar-se aos auxílios; 

e) endereço para entrega da documentação comprobatória. 

 

Dessa forma, a distribuição dos auxílios ficaria da seguinte forma: 

 

CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 

Auxílio Valor mensal Quantidade a ser ofertada 

Auxílio Alimentação R$ 140,00 100 

Auxílio Moradia R$ 130,00 45 

Auxílio Creche R$ 200,00 12 

Auxílio Atividade R$ 180,00 04 

Auxílio Transporte Municipal R$ 131,00 100 

Auxílio Transporte Intermunicipal R$ 262,00 25 

Período de inscrição: 23/03/2016 até às 12:00 do dia 30/03/2016 

Resultado da pré-seleção: a partir de 01/04/2016 
Endereço para entrega de documentos:  

Campus Governador Valadares 

Av. Minas Gerais, 5.189, Bairro Ouro Verde- Governador Valadares/MG.  

CEP: 35.057-760 

Telefone: (33) 3276-6070 

Horário de funcionamento: 12:00h às 17:00h  
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CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 

Auxílio Valor mensal Quantidade a ser ofertada 

Auxílio Alimentação (*) -  

Auxílio Moradia (**) R$ 130,00 60 

Auxílio Creche R$ 200,00 15 

Auxílio Atividade R$ 180,00 70 

Auxílio Transporte Municipal R$ 131,00 120 

Auxílio Transporte Intermunicipal R$ 262,00 - 

Período de inscrição: 14/03/2016 até às 12:00 do dia 21/03/2016 

Resultado da pré-seleção: a partir de 23/03/2016 
Endereço para entrega de documentos:  

Campus São João Evangelista - Sala do Serviço Social ou CGAE - (Prédio Escolar I) 

Av. Primeiro de Junho, 1043 - São João Evangelista-MG 

Telefone: (33) 3412-2926  

Horário de funcionamento: 7:00h as 11:00h e 13:00h as 17:00h.  

(*) O estudante selecionado terá direito a todas as refeições fornecidas no refeitório 

(**) Para estudantes dos cursos superiores e/ou ensino médio maiores de 18 anos provenientes de outros municípios. 

 

Leia-se: 

 

No Item 8, onde se lê 

 

8.  DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS BENEFÍCIOS 
 

 

 

CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 

Auxílio Valor mensal Quantidade a ser ofertada 

Auxílio Alimentação R$ 140,00 100 

Auxílio Moradia R$ 130,00 45 

Auxílio Creche R$ 200,00 12 

Auxílio Atividade R$ 180,00 04 

Auxílio Transporte Municipal R$ 131,00 100 

Auxílio Transporte Intermunicipal R$ 262,00 25 

Período de inscrição: 23/03/2016 até às 12:00 do dia 30/03/2016 

Resultado da pré-seleção: a partir de 01/04/2016 
Endereço para entrega de documentos:  

Campus Governador Valadares 
Av. Minas Gerais, 5.189, Bairro Ouro Verde- Governador Valadares/MG. 
CEP: 35.057-760 
Telefone: (33) 3272-5411 
Horário de funcionamento: 08:00h às 11:00h e 13:00h às 16:00h 
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CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 

Auxílio Valor mensal Quantidade a ser ofertada 

Auxílio Alimentação (*) -  

Auxílio Moradia (**) R$ 130,00 60 

Auxílio Creche R$ 200,00 15 

Auxílio Atividade R$ 180,00 70 

Auxílio Transporte Municipal R$ 131,00 120 

Auxílio Transporte Intermunicipal R$ 262,00 - 

Período de inscrição: 14/03/2016 até às 12:00 do dia 21/03/2016 

Resultado da pré-seleção: a partir de 23/03/2016 
Endereço para entrega de documentos:  

Campus São João Evangelista - Sala do Serviço Social ou CGAE - (Prédio Escolar I) 

Av. Primeiro de Junho, 1043 - São João Evangelista-MG 

Telefone: (33) 3412-2926  

Horário de funcionamento: 7:00h as 11:00h e 13:00h as 17:00h.  

 

(*) O estudante selecionado terá direito a todas as refeições fornecidas no refeitório 

(**) Para estudantes dos cursos superiores e/ou ensino médio maiores de 18 anos provenientes de outros 

municípios. 

(***) No campus São João Evangelista o valor do transporte será correspondente ao transporte municipal dos 

outros campi 

 

 

 

No anexo II onde se lê 

 

ANEXO II 

 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA QUE OS CANDIDATOS DEVERÃO 

ENTREGAR CASO SEJAM PRÉ-SELECIONADOS (CÓPIA): 

 

 Documentos pessoais do aluno e dos membros do Núcleo Familiar: 

 Identidade e CPF do(a) candidato(a); 

 Comprovante de matrícula no IFMG; 

 Identidade ou certidão de nascimento de TODOS os membros do Núcleo Familiar;  

 Identidade e CPF do pai e da mãe, caso seja solteiro(a); 

 Identidade e CPF do(a) cônjuge ou companheiro(a), caso seja casado(a)/união estável; 

 Caso tenha declarado ser portador de alguma deficiência, anexar laudo médico ou similar, 

que comprove tal fato; 

 Comprovante de Escolaridade do Provedor do Núcleo Familiar. Caso ele(a) seja 

analfabeto(a), apresentar uma Declaração afirmando tal situação (feita a próprio punho 

por algum membro do Núcleo Familiar) e assinada ou com a impressão digital do 

Provedor. 

 

 Para comprovação dos dados referentes ao imóvel: 

 

 Para imóvel próprio: escritura do imóvel 

 Para imóvel alugado: comprovantes de pagamento do aluguel dos últimos 3 meses. 

 Para imóvel financiado: comprovantes de pagamento da prestação dos últimos 3 meses. 

 Para imóvel cedido: apresentar uma declaração informando esta condição.  

 

 Para comprovação de distância da residência ao campus: 
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 Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) do Núcleo Familiar, caso o 

candidato resida com o Núcleo Familiar; 

 Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) do Núcleo Familiar e da 

residência atual, caso o candidato NÃO resida com o Núcleo Familiar. 

 

 Para comprovação da situação de trabalho do aluno: 

 

 Carteira de Trabalho ou contrato de trabalho do candidato maior de 16 anos. Caso o 

candidato não trabalhe, esteja desemprego, exerça atividade remunerada na 

condição de aprendiz (menor de 16 anos), seja trabalhador informal ou autônomo, 

fazer uma declaração de próprio punho informando a renda média mensal recebida 

ou a ausência de renda e assinar. 

 

 Para comprovação da renda familiar: 

 

 Comprovante de recebimento de salário ou contracheque de TODOS os membros do 

Núcleo Familiar maiores de 16 anos. Caso algum membro do núcleo familiar não 

trabalhe, esteja desemprego, exerça atividade remunerada na condição de 

aprendiz (menor de 16 anos), seja trabalhador informal ou autônomo, fazer uma 

declaração de próprio punho informando a renda média mensal recebida ou a 

ausência de renda e assinar. 
 Declaração de imposto de renda do provedor do Núcleo Familiar, CASO DECLARE. 

 Cópia do cartão Programa Bolsa Família ou BPC e dos comprovantes de pagamento 

do(s) benefício(s) dos últimos 3 meses, CASO RECEBA.  

 Comprovantes de recebimento de outros tipos de renda, CASO RECEBA (pensão, 

aluguel, ajuda de terceiros, entre outros).  

 

 Para comprovação da posse de automóveis: 

 

 Documento do veículo ou Certidão Negativa de Propriedade de Veículo de 

TODOS os membros maiores de 18 anos (emissão através do site do DETRAN: 

(https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade).  

 

 

 

 

 

Leia-se

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-negativa-de-propriedade


                    

                                                                                                                                            

EDITAL Nº32, DE  04  DE MARÇO DE 2016 

   
   

5 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA ENTREGAR, CASO O ESTUDANTE SEJA PRÉ-

SELECIONADO. (CÓPIA):  

 
Utilize este espaço 
para conferir se 
reuniu todos os 

documentos 

 

Documento 

 
Para quais 

pessoas/situação 

 

Observações 

1.   
(    ) 

Documento de identidade 

(RG). 

Estudante e todas as pessoas 

da família maiores de 18 anos. 

 

2.  (    ) 
 

Cadastro de Pessoas Física 

(CPF). 

 

Estudante e todas as pessoas 

da família maiores de 18 anos 

 Caso o documento tenha sido perdido, a 2ª via pode ser retirada 

on-line em: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ImpressaoCo

mprovante/ConsultaImpressao.asp 

3.  (    ) Certidão de nascimento. Todas as pessoas da família 

menores de 18 anos. 

 Caso a pessoa possua documento de identidade (RG),esse docume

nto substitui a certidão de nascimento. 
4.   

(    ) 

 

Certidão de óbito. 

 

 

Estudante com algum membro do 

núcleo familiar falecido.  

 

 

5.   

(    ) 

 

Comprovante de 

escolaridade do provedor 

do núcleo Familiar 

 

 

Pais, responsáveis ou o próprio 

estudante, caso este seja o 

provedor do grupo familiar. 

 

 

 Caso não seja alfabetizado(a), apresentar declaração (modelo de 

declaração no anexo IV). 

 

6.  (    ) 

 

 

Laudo médico ou similar. 

 

 

Estudante ou membro do grupo 

familiar 

 

 Caso estudante ou membro do grupo familiar tenha declarado que 

possui alguma doença ou deficiência. 

7.  (  ) 

 

 

 

Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) 

 

 

 

Todas as pessoas da família 

maiores de 18 anos. 

. 

 Apresentar páginas da foto, dos dados pessoais, do 

último contrato de trabalho assinado e da próxima em branco. 

 Caso não haja registros, comprovar com as duas primeiras 

páginas de contrato de trabalho em branco. 

 Documento    obrigatório    inclusive    para    funcionários 

públicos,       empresários,       autônomos,       desempregados, 

aposentados ou aqueles que nunca tiveram registro na carteira. 

 
8.   

(    ) 

 

Comprovante de recebimento 

de salário ou contracheque. 

 

Todas as pessoas da família 

que receberam remuneração 

de trabalho assalariado. 

 

 

 No caso de desemprego ou trabalhador autônomo, apresentar 

declaração (modelo de declaração no anexo IV) 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp
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Utilize este espaço 
para conferir se 
reuniu todos os 

documentos 

 

Documento 

 
Para quais 

pessoas/situação 

 

Observações 

9.  
 

(    ) 

Cópia da última Declaração 

do Imposto de Renda Pessoa 

Física – IRPF 

Todas as pessoas da família que 

realizaram a declaração do último 

exercício. 

 Acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 

no caso de isento apresentar Declaração de Nada Consta, disponível no 

sítio da Receita federal http://idg.receita.fazenda.gov.br). 

 
10.  (    ) Declaração Comprobatória 

de Percepção de 

Rendimentos (DECORE) 

 

 

Sócio ou proprietário de empresa 

 

 Constando rendimentos e retiradas de lucros dos últimos três 

meses, numerada e assinada por contador inscrito no CRC. 

11.   
(    ) 

Usuário do Programa Bolsa 

Família ou Beneficio de 

prestação continuada 

(BPC) 

 

 

 

Beneficiários do programa. 

 

 Xerox do cartão Programa Bolsa Família ou do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e cópia do valor recebido nos últimos 3 

meses, CASO RECEBA. 

 12.   
(    ) 

Comprovantes de 

recebimento de outros 

tipos de renda 

  CASO RECEBA (pensão, aluguel, ajuda de terceiros, entre 

outros), 

apresentar declaração (modelo de declaração no anexo IV) 

 13.  
(    ) 

 

 

Declaração de ausência de 

rendimentos. 

 

Todas as pessoas da família, 

maiores de 18 anos, sem 

nenhum  rendimento há mais 

de três meses. 

 Documento obrigatório inclusive para do lar sem 

rendimentos,     desempregados     ou     pessoas     que     nunca 

trabalharam e estudantes maiores de 18 anos sem renda.  apresentar 

declaração (modelo de declaração no anexo IV) 

 

14.  (    )  

Comprovante de residência 

(conta de água, luz ou 

telefone do último mês). 

 

Residência familiar e 

Residência do estudante. 

 Comprovante de residência da família, caso o aluno resida com a 

família; 

 Comprovante de residência da família e da residência atual, 

caso o candidato NÃO resida com o grupo Familiar. 

 

15.   
(    ) 

 

Comprovação referente 

ao imovel. 

Residência alugada:  Comprovante de pagamento do aluguel dos ultimos três meses. 

 

 

Residência propria: 

 

 Escritura do imovel ou contrato de compra e venda 

Residencia financiada:  Comprovante de pagamento da prestação dos ultimos três meses. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/
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Obs:  

a) Estudantes irmãos, favor trazer apenas uma cópia da documentação completa do núcleo familiar, e anexar uma carta 

explicando a situação. 

b) Caso o aluno possua alguma situação especial, não contemplada no questionário, deverá fazer uma carta explicativa e anexar à 

documentação exigida; 

c) No caso de ausência de algum documento comprobatório, utilizar um dos modelos de declaração disponíveis nos Anexos IV.

Utilize este espaço 
para conferir se 
reuniu todos os 

documentos 

 

Documento 

 
Para quais 

pessoas/situação 

 

Observações 

16.  
(    ) 

 

Documento ou 

Certidão negativa de 

propriedade de veículo. 

 

Todos os membros da 

família maiores de 18 anos. 

Emissão através do site do DETRAN: 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-ne gativa-de-

propriedade 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-ne%20gativa-de-propriedade
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-ne%20gativa-de-propriedade
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 [Digite texto  

 

 

No anexo IV ,onde se lê 
 

ANEXO IV 

 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS  

 

 

Eu, ______________________________________________________, portador(a) do 

RG:___________________ e do CPF:_____________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as 

penas da lei, que exerço atividades de trabalho autônoma/comercial de 

______________________________, sem vínculo empregatício e que minha renda média mensal nos 

últimos três meses foi de R$ ___________________.  

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 



                    

                                                                                                                                            

EDITAL Nº32, DE  04  DE MARÇO DE 2016 

   
   

9 

 

 [Digite texto  

 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS  

 

Eu, _______________________________________, portador(a) do RG:___________________ e do 

CPF:_____________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não recebi 

nenhum rendimento nos últimos três meses e meu sustento tem sido proveniente 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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 [Digite texto  

 

 

DECLARAÇÃO DE PENSÃO 

 

Eu, _______________________________________, portador(a) do RG:___________________ e do 

CPF:_____________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que recebo o valor 

médio mensal de R$____________ referente a pensão. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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 [Digite texto  

 

 

DECLARAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE TERCEIROS 

 

Eu, ______________________________________, portador(a) do RG: ___________________ 

                              (pessoa que ajuda)                                

 

e do CPF _______________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei,  

 

que ajudo financeiramente _______________________________________________________ 

                                                            (nome do membro do grupo familiar que recebe ajuda) 

 

com o valor  mensal de aproximadamente R$______________ . 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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 [Digite texto  

 

 

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO 

 

Eu, _______________________________________, portador(a) do RG:___________________ e do 

CPF:_____________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que estou 

desempregado(a) no momento e meu sustento tem sido proveniente 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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 [Digite texto  

 

 

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES DO LAR 

 

Eu, _______________________________________, portador(a) do RG:___________________ e do 

CPF:_____________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que sou 

trabalhador(a) do lar, não tendo nenhum tipo de remuneração. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 

 



                    

                                                                                                                                            

EDITAL Nº32, DE  04  DE MARÇO DE 2016 

   
   

14 

 [Digite texto  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, ______________________________________, portador(a) do RG: ___________________ 

                                                             

e do CPF _______________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não 

apresentei o(s) documento(s) 

______________________________________________________________________, pelo(s) 

seguinte(s) motivo(s):____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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Leia-se: 

ANEXO IV 

 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS  

 

 

Eu, ______________________________________________________, portador(a) do 

RG:___________________ e do CPF:_____________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as 

penas da lei, que exerço atividades de trabalho autônoma/comercial de 

______________________________, sem vínculo empregatício e que minha renda média mensal nos 

últimos três meses foi de R$ ___________________.  

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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 [Digite texto  

 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS  

 

Eu, _______________________________________, portador(a) do RG:___________________ e do 

CPF:_____________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não recebi 

nenhum rendimento nos últimos três meses e meu sustento tem sido proveniente 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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 [Digite texto  

 

 

DECLARAÇÃO DE PENSÃO 

 

Eu, _______________________________________, portador(a) do RG:___________________ e do 

CPF:_____________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que recebo o valor 

médio mensal de R$____________ referente a pensão. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 



                    

                                                                                                                                            

EDITAL Nº32, DE  04  DE MARÇO DE 2016 

   
   

18 

 [Digite texto  

 

 

DECLARAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE TERCEIROS 

 

Eu, ______________________________________, portador(a) do RG: ___________________ 

                              (pessoa que ajuda)                                

 

e do CPF _______________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei,  

 

que ajudo financeiramente _______________________________________________________ 

                                                            (nome do membro do grupo familiar que recebe ajuda) 

 

com o valor  mensal de aproximadamente R$______________ . 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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 [Digite texto  

 

 

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO 

 

Eu, _______________________________________, portador(a) do RG:___________________ e do 

CPF:_____________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que estou 

desempregado(a) no momento e meu sustento tem sido proveniente 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 

 



                    

                                                                                                                                            

EDITAL Nº32, DE  04  DE MARÇO DE 2016 

   
   

20 

 [Digite texto  

 

 

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES DO LAR 

 

Eu, _______________________________________, portador(a) do RG:___________________ e do 

CPF:_____________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que sou 

trabalhador(a) do lar, não tendo nenhum tipo de remuneração. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, ______________________________________, portador(a) do RG: ___________________ 

                                                             

e do CPF _______________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não 

apresentei o(s) documento(s) 

______________________________________________________________________, pelo(s) 

seguinte(s) motivo(s):____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Eu, ______________________________________, portador (a) do RG: ___________________ 

                                                             

e do CPF _______________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não sou 

alfabetizado. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

________________, ___ de __________ de 2016. 

 

 

 

________________________________________________ 

Digital do declarante 
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Publique-se. 

 

 

Belo Horizonte, 10 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Kléber Gonçalves Glória 

Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais  

 

 


