
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

(ESTUDANTE  A INGRESSAR)

Eu,  __________________________________________________,  portador  (a)  da  cédula  de

identidade  número  _______________,  emitida  por____  e  do  CPF  número  __________________,

residente  na  Rua  ______________________________________________________,

nº________________ Bairro __________________ Cidade ___________ Estado _______, declaro sob

as penas das Leis Civil  e Penal que protocolei todas as documentações, abaixo descritas, a APE -

Associação  Palmeirense  de  Estudantes,  para  avaliação  e/ou  análise  do  DAS  -  Departamento  de

Assistência Social do Município, conforme Decreto 05/2016.

1. Comprovante  ou  Atestado  de  Matrícula  na  Instituição  de  Ensino  Superior  ou

Profissionalizante,
2. Comprovante de residência;
3. Declaração de composição familiar (Está inclusa no formulário);
4. Cópia do CPF e RG do estudante interessado;
5. Cópia integral da Carteira de Trabalho do estudante interessado;
6. Cópia do último holerite (ou comprovante equivalente), do estudante interessado;
7. Cópia de comprovantes de outras rendas, incluindo locação de imóvel, recebidos pelo

estudante interessado;
8.      declaração de renda firmada pelo próprio declarante, quando se tratar de trabalho informal

(nestes casos, poderão ser requisitados outros documentos que comprovem o firmado, ex: talonário de

notas, bloco de pedidos, entre outros); (Modelo no site);
9.        extrato em caso de beneficiários do INSS.

           10.     Declaração assinada pelo próprio estudante interessado, sob as penas do art. 299 do

Código Penal Brasileiro, de que não recebe outro auxílio transporte de qualquer natureza;(Modelo no

site);
            11.    No caso do estudante interessado não possuir  nenhuma renda, deverá encaminhar

Declaração Negativa, devidamente assinada sob as penas do art. 299 do Código Penal;(Modelo no

site);
            12.   Em se tratando, o estudante interessado, de pessoa portadora de deficiência, apresentar

Declaração Médica onde seja especificado o tipo de deficiência, devidamente assinado por profissional

médico habilitado, com carimbo do CRM;
13.    Declaração assinada pelo estudante interessado, sob as penas do art. 299 do Código

Penal  Brasileiro,  de  que  está  ciente  da  obrigatoriedade  de  informar  a  ocorrência  de  fato

superveniente, que, eventualmente o inabilite de receber o auxílio transporte.(Modelo no site);

Santa Cruz das Palmeiras, ____de _______________ de _____.

________________________
Declarante

________________________
Protocolado por:


