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EDITAL N° 01/2o2o
SOLICITACAO DE ANALISE SOCIOECONOMICA -indice de Vulnerabilidade Social (lvs)

A Direcao Geral do  lnstituto  Federal de  Educaeao,  Ciencia e Tecnologia da  Parai'ba, Campus
Sousa,    torna    pdblica    a    abertura    de    edital    para   solicitagao   de    analise    de    situagao
socioecon6mica  para  definigao  do  I'ndice  de  Vulnerabilidade  Social  (lvs),  que  sera  utilizado
como  meio  de  classificacao  e  sele€ao  de  estudantes  para  atendimento  pelos  Programas  da
Poli'tica  de A§sistencia  Estudantil do  IFPB,  em  consonancia  com  o Art.  30,  § 20 do  Decreto  N°
7 .234/2010 .

1  lNFORMAC6ES GERAIS

1.1  Concebe-se,  para os fins deste edital,  vu/nerab/'//.c/ade soc/'a/ como express6es da questao
social,   relacionadas   ao   empobrecimento   da   classe   trabalhadora,   tanto   em   virtude   das
dificuldades  materiais  para  manuteneao  da
discrimina?ao e de violacao de direitos,  que
de suas famflias.

i::ebif:¥t¥;nnc:afo::TodetavTvbe:Togat:a3j:,haagd6:rsesd:

1.2 0 lvs 6 obtido atrav6s da f6rmula (40xRF + 5xS
1oxME  +  15xEP  +  5xlR) /  100,  que  6  uma  media  p
indicador que comp6em cada variavel, descritas no

1.3  A  pontuagao  sera  atribufda  a  cada  uma  das
situaG6es descritas pelos indicadores da variavel 01.4AsvariaveisSEeCFsaoobtidasapartirda

quantidade de pessoas do grupo familiar que atenda
quantidade total de pessoas do grupo familiar.

Quadro  I -Tabela de p

5xCF + 5xDF + 5xST + 5xDD +
da pontuagao correspondente ao

veis  do  Quadro  I  de  acordo  com  as

media  ponderada  das  pontuag6es  pela
ao indicador corresponde,  dividida  pela

ntuagao

Variavel lndicadores
0 a 0'25 s.in.
0,25 a 0,5 s.in.

Renda bruta familiar
per capita

.RF

0,5 a 0,75 s.in.
0'75 a  1  §.in.

1  a  1,5 s.in.

Acima 1,5 s.in.

Situagao de emprego,
trabalho ou ocupagao
por pessoa do grupo
familiar (major de 16

anos)
-SE

Pessoa com vi'nculo formal de trabalho /
aposentado / pensionista por morte
Estudante (maior de 16 anos) que nao tenha
vinculo algum de trabalho, frequentando
regularmente curso presencial ou Jovem
Aprendiz.

5%



Pessoa em cumprimento de Aviso previo ou 07

em recebimento de segurordesemprego

Aut6nomo/Profissional Liberal 06

Pessoa sem vinculo formal de trabalho/ 08

Agricultor, produtor rural ou  pescador
artesanal/rendimento proveniente
de aluguel de im6veis
Pessoa que exerce atividades do lar sem 10

vinculo de trabalho (formal ou  informal)

Desempregado (a) 10

Cadastro do

Beneficio de Prestae5o Continuada

5%

00
Programa Bolsa Fami'lia e/ou 05

Cadunico-CC Garantia-Safra
Cadastrado com nt]mero do NIS (sem 10

receber benefi'cio)

Composigao familiar(porpessoadogrupofamiliar)-CF Jovens e adultos (19 a 59 anos)

5%

02
Adolescentes (12 a 18 anos) 07
Crianeas (de 0 a  11) 08
ldosos (Acima de 60 anos) 10

Regime de ocupagaododomicr]iofamiliar-DF

Pr6pria

5%

00
Cedida 07
Financiada 08
Alugada 10

Assentamento proveniente de reforma 10
agfaria
Domicilio em im6vel ocupado/situagao de 10
rua

Situacao territorial dodomiclliofamiliar_ST Zona Urbana
5%

00
Zona Rural 10

Distancia do domicflicifamiliar-DD

Ate 03 kin

50/o

00
De 3,1  a  15 kin 03
De  15,1  a 30  kin 05
De 30,1  a 70 kin 07
Acima 70 kin 10

Estudante emsituagaodemobilidadeestudantil-ME Nao

10%

00
Sim 10

Egresso de ensinofundamentaloum6dio(estudante)-anoanterioraoIngressonolFIEP Ensino regular em escola particular

15%

00
Ensino regular em escola ptlblica 10

Grau de instrueao doresponsavel_IR
Analfabeto

50/o

10

Ensino Fundamental incompleto 09
Ensino  Fundamental 08
Ensino M6dio incompleto 07



Ensino Medic 05

Superior 02

P6s|]raduagao 00

2 P0BLICO ALVO

2.1  A analise  e/ou  reanalise  do  lvs  pode  ser solicitada  por  qualquer estudante  regularmente
matriculado   em   cursos   presenciais   dos   cursos   t6cnicos   integrados   ao   ensino   m6dio,
subsequentes ou de graduaeao do lFPB Campus Sousa.

3 sOLiciTAeAO

3.10  estudante  devera fazer sua  solicitaeao  atrav6s  de  inscrieao  no  edital  de  lvs  no  SUAP
(www.suap.ifpb.edu.br) e anexar a documentagao solicitada, descrita no 5.5.

3.2   Ap6s   encerramento   dos   prazos   para   solicitaeao   nao   sera   possivel   inserir   novos
documentos, ate a abertura do pr6ximo edital de IVS.

3.3  0  estudante  que  apresentar  documenta?ao  incompleta  tefa  sua  solicitacao  indeferida,
podendo realizar nova solicitagao no proximo edital de lvs.

4 ANALISE DO IVS

4.1  Para fins da analise de que trata este edital, considera-se:

4.1.1  Renda  Bruta  Familiar  Per Cap fa:  E  a  soma  da  totalidade  dos  rendimentos  obtidos  pelo
grupo familiar, incluso o estudante, dividida pelo ndmero de membros;

4.1.2  Grupo  Familiar:  a  unidade  nuclear,  eventualmente  ampliada  par  outros  indivl'duos  que
com  ela  possuam  lagos  de  parentesco  ou  de  afinidade,  que  forme,  urn  grupo  domestico,
vivendo sob  o  mesmo teto  e  que se  mantem  pela  contribuieao  de seus membros,  de  acordo
com  a  Lei  n°  10.836/2004,  art.  2°,  §  10:

4.1.3  Responsavel:  o  homem  ou  a  mulher  responsavel  pelo  domici'lio  ou  pela famllia  ou  que
assim seja considerado(a) pelos demais moradores;

4.1.4  Domicflio:  lugar  onde  a  pessoa  naturalmente  estabelece  a  sua  residencia,  com  animo
(vontade) definitivo,  exerce sua profissao ou tern suas ocupae6es habituais (C6digo Civil arts.
70 a 78);
4.1.5 Residencia: e o lugar onde a pessoa se fixa;

4.1.6 Situaeao de Mobilidade Estudantil:  estudante que se encontra fora do seu domici'Iio.

#1pc:a:re;i:aii:n:t:,,:::Gufi:ac!eo:#C:s:ean,::r:V;:i,::oaqq:u:i,s:::T:#::gd:#gtia:dE:oe!::in:::nzgo:gr:::r:::u:r:i:

::2mAa':npa:jssse°:::,doee:::;dm°,cca°:e::'r:°a,|z3:::6;2o:`A5:s:srfte:::sociaido|iFPBeteraporbasea
analise documental.                                                                                                                I



4.3  E facultado ao  profissional de servieo social  a convocagao de estu¢antes para  realizagao
de   entrevistas   e/ou   a   realiza?ao   de  visitas   domiciliares,   nos   casos  em   que   se  fizerem
neGessarlos.

:;:uga°:tecaes/::%Igqruueposefavme,[]j::u:a:jt::::Fdseraaodraaveannttr%Sad§avca°r[nadv]:is°ei::i::8Pcna6d:i::a:
Quadro  I,  cabefa ao assistente social a elaboraeao de estudo social  minucioso que resulte na
clara manifestagao do profissional sobre a situagao analisada.

I

4.6 0 parecer social decorrente do estudo social sera considerado comb elemento substitutivo
a analise do lvs, atribuindo pontuaeao maxima ao estudante.                     I

: ::Ce:t=:aNn|:::v°e ::ecx::tso::`aAdocumentaeao solicltada.               I

i;2o::baa::o7:t|:Ydaa9dae°ddees:emnpdeahhdaedvaeFo::;Ssr:Seemnfarg°dsodg°r::::ant:!a¢emaa::rrdd::%man°o:'P°
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5.3 Caso seja verificada a aus6ncia de documentaeao obrigat6ria  (docLmentaeao basica e/ou
documentagao  para  comprovagao  de  renda),  a  solicitagao  do  estudahte  sera  imedjatamente
indeferida, cabendo-lhe o direito de fazer nova solicitacao no edital segulinte.

5.4 A falta  de  documentagao  para  comprovacao  de  variaveis  especifibas  nao  6  motivo  para
indeferimento da solicitacao do estudante, no entanto, nao sera considdrada na analise do lvs
nenhuma pontuagao para tais variaveis.

5.5 DOcuMENTAeAO OBRiGAT6RiA

Quadro  11 -Documentaeao basica

De quem ellviar 0 que enviar
I   Observae6es

ldentificagao Todos               os C5dula de identidade. Anexar         uma
membros         do Carteira Nacional de Habilitacao. I  opGao                Por
grupo       familiar, Outro    documento    oficial    com membro           do
inclusive               oestudante. foto. grupo familiar,

Certidao de  Nascimento.
CPF Todos                os Cartao da Receita Federal com a Anexar         uma

membros         do numero do CPF. Opcao               por
grupo        familiar Comprovante         da         situaGao membro           do
maiores    de    14 cadastral  de  CPF  disponi.vel  no grupo familiar.
anos,  inclusive  oestudante. site da Receita Federal.

Carteira                  de Todos                os Cartei ra        de        Trabalho        e Orientae6es
Trabalho membros         do Previd6ncia Social,  constando as disponiveis     no

grupo        familiar paginas    de    identificagao    e    a ANEXO   I  deste
malores   de   14 tlltimo      contrato      de      trabalho edital;

--`  ::-,



anos,     inclusive as§inado        MAIS        a        pagina
I

o estudante. seguinte em branco.

P0rIIVersao completa da CTPS digital
em PDF-
Declaracao   negativa   de   CTPS
para  aqueles  que  n5o  tiverem  a
documento  (ANEXO  11).

Comprovante        de Estudante. Hist6rico      escolar     do      ni'vel Nao            serao
origem escolar imediatamente   anterior   ao   que I cons:derados

esta em curso no  lFPB. certid 6es         oucertificadosdeconclusaoemquenaoconsteanomedaescolaondeaestudantecursoucadaanodoniveldeenslnoanterior.

Comprovante       de Conta    de    agua,     energia    ou Atentar         para
resjdencia servi€os de telefonia  remetida ao que                  as

endereeo do domicnio familiar do informao6es
e§tudante     referente     ao     mss necessarias
anterior  ao  de  publicaeao  deste estejam
edital. leg,,veis.

Quadro Ill -Documentaeao para comprovacao de renda

odes  os -membfo§  do  grupo  familiar  riai`or  del8I   ei     Llem   env[ar.     ` no`s,   in€]us[ve`:Lo`,
estudante.

Situacao a que enviar dbservac6es
Assalariado/Jovem Ties i]ltimos contracheques  (Dezembro/2019, Anexar uma opgao por
Aprendiz Janeiro/2020 e Fevereiro/2020). membro       clo       grupofamiliarnesta

Extrato bancario dos ultimos tres meses
(Dezembro/2019,              Janeiro/2020              e situagao;No caso             de
Fevereiro/2020).
Declaragao de  lRPF  acompanhado  de  recibo
de  entrega  a  Receita  Federal  do  Brasil  e  da comprovaeao por meio
respectiva notifica9ao de restituicao. deedevedoculeg'vetitularorigeQuandeacoinciadmisconsideTrabaxtrato    bancario,constarnomento,deformaI,anomedodacontaeaindocr6ditci;doasolicitagaonalisedolvsdircomomssdesao,seraderadooregistroContratodelhodaCTPS.

Aposentado              / Ties   tiltimos  comprovantes   de   recebimento Anexar uma opcao por
pensionista de aposentadoria ou pensao (contracheque). membro       do       qruDo



Ties   tlltimos  comprovantes   de   recebimento familiar                     nesta
de      apo§entadoria     ou      pen§ao      (extrato situaeao;No caso             de

bancario).
Extrato de pagamento dos dltimos tres meses
emitido atraves do s/Te meu.inss.qov.br comprovagao por meiodeextratobancario,
Declaragao de  IRPF  acompanhado  de  recibo
de  entrega  a  Receita  Federal  do  Brasil  e  da deve        constar       no
respectiva notificagao de restituieao. documento,   de   formalegi'vel,onomedotitulardacontaeac>rigemdocredito;

Estudante       (maior Declaracao  emitida  nos  Liltimos  60  dias  pela
Nao  6  necessario  quede          16          anos) instituieao/6rgao onde a curso 6 ofertado.

frequentando  curso o    sdlicitanl:e    anexe
presenc;al,  que  nao declaraeao                  de
exerce        atMdaderemunerada. matricula  do  lFPB.

Pessoa                 em Comprovante   de   aviso   previo   emitido   pelo Anexar uma opcao por
cumprimento         de Empreaador. membro      do      grupo
aviso  pr6vio  ou  em Comprovante           de           Solicitacao           do fami liar                     nesta
recebimento          de Seguro-De§emprego    emitido    por    unidade situaeao;
Seguro credenciada    pelo    Minist6rio    da    Economia
desemprego (§ecretaria de Trabalho).
Aut6nomo                   / Extrato bancario dos dltimos tr6s meses. Anexar uma opgao por
profissicjnal  liberal  / DeclaraEao de  IRPF  acompanhado de recibo membro      do      grupo
Pessoa               sem de  entrega  a  Receita  Federal  do  Brasil  e  da fami liar                     nesta
vl'nculo    formal     detrabalho("bicos") respectiva notificacao de  restitui¢ao. situagao;No caso             de

Qualquer   declaraeao   tributaria   de    Pessoa
Jurrdica  vinculada  ao  solicitante  ou  membro
do grupo familiar. comprovacao por meiodeextratobancario,
Declaragao  de  Trabalho  Informal  (ANEXO  Ill)
devidamente    preenchida    e    assinada    pelo deve        consta r        no
membro  do  grupo  familiar  a  que  se  refere, documento,   de   forma
bern  como  por  tre§  testemunhas  maiores  de legivel,     o     nome    do
18   anos,   que   nao   faeam   parte   do   grupo titular    da    cc)nta    e    a
famlllar. origem do cr6dito;

Agricultor,   produtor Dec[araGao   emitida   por   Sindicato,   em   que Anexar uma opgao por
rural    ou    pescador conste a nome do membro do grupo familiar a membro      do      grupo
artesanal que  se  refere,  a  atividade  desenvolvida  e  o fami liar                     nesta

valor  mensal  auferido  pelo  desempenho  de situadao:I
tal atividade,
Declaragao  de  Atividade   Rural   (ANEXO   IV)
devidamente    preenchida    e    assinada    pelo
membro  do  grupo  familiar  a  que  se  refere,
bern  como  par tres testemunhas  maiores  de
18   anos,   que   nao   faeam   parte   do   grupo
familiar.

Declarat:ao de  IRPF  acompanhado  de  recibo
de  entrega  a  Receita  Federal  do  Brasil  e  da
respectiva notificacao de restituicao.

Rendimento Contrato     de     locacao     ou     arrendamento Anexar uma opcao por



proveniente acompanhado dos tres dltimos comprovantes memb ro      do      grupo
de        aluguel        deim6veis de recebimento. famili ?r                  nesta

Extrato bancario dos dltimos tte§ meses. situaGNo
'ao; caso             de

Declaragao de  IRPF  acompanhado  de  recibo
de  entrega  a  Receita  Federal  do  Brasil  e  da
respectiva notificaEao de restituieao, camp ovaGao por meiodextratobancario,origedocr6dito;

Titu lar                        ou Sentenga judicial que determine o pagamento Anex r uma opgao por
responsavel         par da    pensao    alimenti.cia    acompanhada    do memro      do      grupo
recebimento          de comprovante do ultimo recebimento. famili r                   nesta
pensao alimenti'cia DeclaraGao     de     recebimento     de     pensao situa

[0;I

alimentl.cia        (ANEXO        V)        devidamente
preenchida e assinada pelo membro do grupo
familiar  a  que  se  refere,  bern  como  por tree
testemunhas  maiores  de  18  anos,  que  nao
facam parte do qrupo familiar.

Pessoa  que  exerce Declaracao de Atividades do  Lar (ANEXO Vl)

III

atividades     do     lar devidamente    preenchida    e   assinada    pelo
sem      vl'nculo      de membro  do  grupo  familiar  a  que  se  refers,
trabalho  (formal  ou bern  como  por tres  testemunhas  maiores  de
Informal) 18   anos,   que   nao   fagam   parte   do   grupo

familiar.
Desempregado (a) Declaragao    de    situagao    de    desemprego

(ANEXO    Vll)    devidamente     preenchida    e
assinada   pelo   membro  do  grupo  familiar  a
que     se     refere,     bern     como     por     tres
testemunhas  maiores  de  18  anos,  que  nao
facam parte do qrupo familiar.

Recebimento        de Declaragao de prestagao de auxi'lio financeiro
ajuda  financeira  de (ANEXO    VIIl)    devidamente    preelichida    e

II

terceiros  (parentes, assinada  pela  pessoa  que  presta  o  auxilio,
amlgos, etc.) bern  como  por tre§  te§temunhas  maiores  de

18   anos,   que   nao   faeam   parte   do   grupo III

familiar.
II

5,6 DOcuMENTAeAO PARA cOMPROvACAO DE vARIAVEis Esp ciFICAS
Quadrolv-Documentaeaoparacomprova?aodevariaveisespicificas

Situacao I due enviar
Cadastro   doCadl]nico Benefl'cio de Prestae5o Continuada  (BPC) Cartao  de  recebimeContinuada(BPC)derecebimentododl

i;£:d;::B:e:d::::j°odceo:;::taagnat:
Bol§a fami'lia e/ou  outro(s) benefi'cio(s) de Cartao  de  recebimehto   do   benefi.cio  do   Programa
Programa do Governo Federal Bolsa   Famflia   ou   dFederal. i  outro  programa   do  Governo



Cadastro sem recebimento de benefi'cio

:#::/;::::;:c:edsem:ajar::;t::/::P;:/:onns:Pt::0::d:::Cl:i
Estudante em situaeao de mobilidade estudantil (anexar uma

:::;r:a::-::pi':::u::'ati

'igente  de  im6vel  na  cidade  depanhadodaDeclaraeaodeIeEstudantil(ANEXOIX).

das ope6es)

Recibo  de  pagamentb  de  aluguel  de  im6vel  (meses
de   referencia:   janeilo/2020   ou   fevereiro/2020)   na
cidade    de    Sousa -    PB          acompanhado    da
Declaracao   de   Situa(ANEXOIX). cao   de   Mobilidade   Estudantil

Regime   de   ocupaeao   do   domicl'Iiofamiliar Cedida Declarag5o  emitida  ponderesideogru

[e!°(:a)mp][:a:rjeat::I:(pa!ndh°a::6Vdee'

:oe:ELr:,aa,ntt;NEdxeox

'esidencia      em      nome      do(a),)I

Financiada     (anexarumadasop§6es)
:::t:a::::I:::t:nn::ale:te°:::tbar:,°dnoa::u°p,omf:Vine,,I,::
Boleto de pagamentohabitacionaldoim6ve

I de prestagao de financiamentoIemnomedosolicitanteoude

membro do grupo fawn jliar

Alugada           (anexar Contrato  de Aluguel igente  do  im6vel  onde  reside a
uma da§ opg6e§) grupo familiar.

Fe:::be°doepgarguap:enft:Pin:,:a:'ui#:'sd°d'em6¥:;ere:nc:a:
janeiro/2020).

6 CRONOGRAMA

Os   peri'odos   defjnjdos   para   solicjtagao   de   avaliagao   e/ou   reavaliadao   do   lvs   seguira   o
calendario estabelecido no Quadro V.

Quadro V -Prazo para solicitagao e divulgagao do resultadb

Periodo para Analise Resultado Recurso ao An5li5
I edo

Resultado final
solicitaeao Socioeeon6miea preliminar resultado recu so

e entrevista Dreliminar
De 02 a  13 de De 16 a 27 de 30 de marc:o de 30 e 31  de mar?o 01  de abril  de 02 de abril de
maroo de 2020 mareo de 2020 2020 de 2020 20 0 2020

6.1   0s   resultados   preliminar  e  final   serao   publicados   no   si.te   oficial   do   Campus   Sousa,
acessi'vel atrav6s do //.nA: https://www.ifpb.edu.br/sousa

6.2   A   interposicao    de    recursos   ao    resultado    preliminar   sera
(www.suaQJ±pb.edu.br) no perl'odo previsto no quadro V.

atrav6s   do   SUAP

7 VALIDADE E REAVALIA?^O DO tvs                                                             I

7.1   0   lvs  definido  tera  validade  de   02  anos,   considerando  o   meE  e  ano  do   resultado
homologado.                                                                                                                               I



7.2  Caso  expire  o  prazo  de  validade  do  lvs,  o  mesmo  permanecera
solicitada  a  reavaliagao  pelo   estudante,   mediante  inscrigao   em   edit
finalidade.

7.3   Para   fins   de   reavalia?ao,   o   estudante   devera   fazer   nova   insC

invalido  ate  que  seja
I   publicado  com  esta

riGao   e   apresentar  a
d;-cu-in-;htaea-a  ;*igjda  p;ra.  ahalise  socioecon6mjca,  observando  o§  leduisitos  6  prazos  do
edital de IVS vigente.

7.4   0   estudante    podefa   solicitar   reavaliagao   de   situagao   socioebon6mica,    ainda,    em

8::::eannc:: ad:ub:i::ng::Ctaosdeedjt:I,rsc::Siaensct': fi::,:daad'te:re  a   realldadi
por   ele   vivenciada,

3;5r,ffcar;a:ad`:ascFn°fo:£a`gv6Sesp:rdeesrt€dsaesrpse::C:tsat:a'a:tj:,d:aspoe:°ej:FnpeBce:!aTj%TSS°usaHaraa

8 Dlsposle6ES GERAls                                                                               ,

8.10lvspodera,ainda,serutilizadopeloestudanteparafin§declas!ifica?aoemproces§os
de carater socioecon6mico,  no ambito do lFPB,                                                   I

8.2 0s casos omissos deverao ser direcionados a Diregao Geral do lFpb campus sousa.

Sousa, PB, 02/03/2020.
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Figura  1 :  Pagina de identificagao.  Fonte:  Google;

Figura 2:  Pagina de qualificagao civil.  Fonte: Google;

Figura 3:  Pagina da segao de "contrato de trabalho".  Fonte:  Google.



CTPS -Nova modelo
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Figure 3:  Pagina de identificagao. Fonte:  Google;

I

Figura 4:  Pagina de qualificagao civil. Fonte:  Google;

Figura 5:  Pagina da segao de "contrato de trabalho". Fonte:  Google.

Opeao "exportar" para PDF -CTPS digital



Edital n°01/2020 -lFPB Campus Sousa
ANEXO 11 -Declaragao negativa de CTPS

Eu
sob               o               n°                                                                                             residente

municipio    de

in§crito(a)  no  CPF
na               Rua/Av.

bai rro
;   DECLARO   para   os

;ri#h:a::tTf##:ca:d::§:n:o:Sc%:b:]]¥:°dp:e:a:S::ii::fie:;i:s:::pe:::st:!e:Vs:dan:en:Ct::r§::c:|sa#:etTo=§,;ab*E;:°nuacd:n|:c%:reereed:

Assinatura

Testemunha 1 :

Nome:

/Iml
Data

Testemunha 2:

Testemunha 3:

Nome:

CPF

Enderego:



Edital n° 01/2020 -lFPB Campus Sousa
ANEXO Ill -Declaragao de Trabalho Informal

Eu
sob               o               n°                                                                                            residents

renda mensal 6 de RS
com    atividades    de

munic['pio  de

inscrito(a)  no  CPF
na               Ru a/Av.

bairro
DECLARO  que  minha

) proveniente do meu trabalho
Estou    ciente    qtle    6    de    minha    inteira

responsabilidade   as   informae6es   prestadas   neste   documento,   sob   pena |de   incorrer  em   crimes
tipificados no C6digo Penal  Brasileiro, sujeito a penas de reclusao e multa*.

Assinatura

Testemunha 1 :

Nome:

/
iiiiEI

Data

Testemunha 2:

Testemunha 3:

Nome:

i:teep::i,:il:-d::b!::a,ai:%::I,d:e:d°i7aorduaeqo:u:¥e,::o:un:::gT:9#l{:C;t:a:I:,°:n:P:r:i::::a:lie::,:ui)sfd'f£:no:1:(:Oi#mg::(nc¢n!cSgau:e::s
e  multa;  2) Art.  299  Falsidade  ideol6gica:  Omitir,  em  documento  ptlblico  ou  particular|  declaragao  que dele  devia
cctnstar,  ou  nele  inserir  ou  fazer  inserir  declaragao  falsa  ou  diversa  da  que  devia| ser  escrita,   com  a  flm  de
prejudicar direito, criar obrigagao ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevahte. Pena:  reclusao, de urn a
cinco anos, e multa, se o documento e pt]blico, e reclusao de urn a tres anos, e multa, se a documento 6 particular.



I

ANExoF#ai::I:rTa/2a°o28e-a`tFVFd3d:arTrgr/Sp::cuas:rfesahai

Eu
sob               o               n°                                                                                             residente

renda mensal i de  RS
atividade  rural

munici'pio  de

inscrito(a)  no  CPF
n a               Ru a/Av.

bairro
;  DECLARO  que  minha

) referentes a ganhos com ( )
/  (  )  piscicultura.  Estou  ciente  que  e  de

Fr:ELheasjtTi:i,rcaa::Spn°onsca6bJ',`gdoadpee£:,jB{::Te:Fo:essujpe%taa%:Snanse§teer8:,Cuusg:net°inul:,?ab*.Penadeincorrerem

Assinatura
Testemunha 1 :

Nome:

/
IEE\

Data

Testemunha 2:

Name:

Testemunha 3:

i:ie:p,ij,::i:jdi:bi2::o,9a3[sii:ii,,ad:e:dot:a%::::o;u;ffeg:ii:i:r:i:1#9#:i::ti::i,!n:i:::bi|:::::lie;'|i:':,;:#in::::!T:ig;ijamiu:!ncin:cg:a:1;:i
constar,  ou   nele  inserir  ou  fazer  inserir  declaragao  fal§a  ou  diversa  da  que  devia
prejudicar direito, criar obrigagao ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevanI::rp::::jtr:,c,:::a,od:Tmd:
cinco anos, e multa, se o documento e ptiblico, e reclusao de urn a tres anos, e multa, !e a documento 6 particular.



Editaln°01/2020-IFPBcampussousa         I
ANEXO V -Declaragao de recebimento de pensao alimehtl'cia

Eu
sob               o               n°                                                                                              residente

municipio  de

inscrito(a)  no  CPF
na               Ru a/Av.

bairro
i  DECLARO que  recebo

)   a   titulo   de   pensao   alimenticia   em  favor   de
(nohe       do       filho(a)       ou

8::::deeni::);oEbstp°eun:I::t:n:our:e:ed:cmrj'#heasjtT::f::aadr::Pn°onsca6b:I,'g:dpee::,I:::#e:::,e§ujperj::t:dpaesn::Sdt:
reclusao e multa*.

Assinatura

Testemunha 1 :

Nome:

/|E
Data

Testemunha 2:

Nome:

Testemunha 3:

Nome:

CPF

cinco anos, e multa, se a documento 6 pdblico, e reclusao de urn a ties anos, e multa, se a documento 6 particular.



Edital n° 01/2020 -lFPB Campus Sousa
ANEXO Vl -Declaraeao de atividades do Lar

Eu
sob               o               n°                                                                                             residente

municrpio  de

inscrito(a)  no  CPF
na               Rua/Av.

bairro
DECLARO  que  exergo

atividades  do  lar,  sem  remuneragao  proveniente desta  ou  de  outra  atividade  formal  ou  informal.  Estou
ciente que  e de minha  inteira  responsabilidade  as informag6es  prestadas ne±te documento,  sob pena
de incorrer em crimes tipificados no C6digo Penal  Brasileiro, sujeito a penas d6 reclusao e multa*.

/I

Assinatura

Testemunha 1 :

Local
Data

Testemunha 2:

Nome:

CPF

Testemunha 3:

Nome:

CPF

Endere?o:

* 0  Decreto-Lei  n°.  2.848,  de 07  de dezembro de  1940  (C6digo  Penal  Brasileiro) tipifica  como crimes:  1) Art.171

Estelionato:  Obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem  ili'cita,  em  prejulzo  alheio,  induzindo  ou  mantendo alguem
em erro,  mediante artifrcio,  ardil ou  qualquer outro meio fraudulento.  Pena:  Reclusao de 01  (urn) a  05 (cinco) ano§
e  multa;  2) Art.  299  Falsidade  ideol6gica:  Omitir,  em  documento  publico  ou  particulal,  declaragao  que dele  devia
constar,  ou  nele  inserir  ou  fazer  inserir  declaracao  falsa  ou  diversa  da  que  devia|  ser  escrita,   com  o  fim  de
prejudicar direito, criar obrigagao ou alterar a verdade sobre fate juridicamente relevante.  Pena:  reclusao, de urn a
cinco anos, e multa, se o documento e publico, e reclusao de urn a tres anos, e multa, se a documento e particular.



Edital n° 01/2020 -lFPB Campus Sousa
ANEXO Vll -Declaraeao de situacao de desemprelgo

Eu
sob             o             n°                                                            _,             residente

municipio   de

inscrito(a)  no  CPF
na               Ru a/Av.

bairro
DECLARO   que   nao

exergo      nenhuma      atividade      remunerada      no      momento      e      que      rheu      sustento      prov6m
Estou  ciente  que  e  de  minha  inteira

responsabilidade   as   informae6es   prestadas   neste   documento,   sob   penal  de   incorrer   em   crimes
tipificados no C6digo Penal Brasileiro, sujeito a penas de reclusao e multa*.

Assinatura

Testemunha 1 :

Nome:

/Iml
Data

Testemunha 2:

Testemunha 3:

* a  Decreto-Lei  n°.  2.848,  de  07  de  dezembro de  1940  (Cddigo  Penal  Brasileiro) tipifica  como crimes:  1) Art.171

Estelionatc):  Obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem  ili'cita,  em  prejui'zo  alheio,  induzindo  ou  mantendo  algu6m
em erro, mediante artifi'cio,  ardil ou  qualquer outro meio fraudulento.  Pena:  Reclusao de 01  (urn) a  05 (cinco) anos
e  multa;  2) Art.  299  Falsidade  ideol6gica:  Omitir,  em  documento  publico  ou  particular,  declaracao  que dele  devia
constar,  ou  nele  inserir  ou  fazer  inserir  declaragao  falsa  ou  diversa  da  que  deviai  Ser  escrita,   com  o  fim  de
prejudicar direito, criar obrigagao ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena:  reclusao, de urn a
cinco anos, e multa, se c> documento 6 publico, e  reclusao de urn a tres anos, e multa] se a documento 6 particular.



Edital n° 01/2020 -lFPB Campus Sousa
ANEXO VIll -Declaraeao de prestagao de auxi'lio financeiro

Eu
sob               o               n°                                                                                             residente

financeiramente    a(a)    Sr(a).
municipio   de

inscrito(a)  no  CPF
na               Rua/Av.

bairro
DECLAF`O  que  ajudo

com o valor mensal aproximado  de RS Estou ciente
que  6  de  minha  inteira  responsabilidade  as  informae6es  prestadas  neste  documento,  sob  pena  de
incorrer em crimes tipificados no C6digo Penal Brasileiro, sujeito a penas de reclusao e multa*.

Assinatura

Testemunha 1 :

Nome:

/
EEEEn

Data

Testemunha 2:

Nome:

* a  Decreto-Lei  n°.  2.848,  de  07  de dezembro de  1940  (Cddigo  Penal  Brasileiro) tipifica  como crimes:  1 ) Art.171

Estel.Ionato:  Obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem  ill'cita,  em  prejulzo  alheio,  induzindo  ou  mantendo  alguem
em erro,  mediante artifi'cio, ardil ou  qualquer outro meio fraudulento.  Pena:  Reclusao de 01  (urn) a  05 (cinco) anos
e  multa;  2) Art.  299  Falsidade  ideol6gica:  Omitir,  em  documento  pi]blico  ou  particular,  declaragao  que dele  devia
constar,  ou   nele  inserir  ou  fazer  inserir  declaragao  falsa  ou  diversa  da  que  devia  ser  escrita,   com  o  tim  de
prejudicar direito, criar obrigagao ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena:  reclusao, de urn a
cinco anos, e multa, se o dc>cumento e poblico, e reclusao de urn a tres anos, e multa, se o documento 6 particular.



Edital n° 01/2020 -lFPB Campus Sousa
ANEXO IX -Declaracao de situaeao de mobilidade estudantil

Eu
sob      a      no
de
im6vel

inscrito(a)  no  CPF
com      domicilio      familiar      fixado      na      cidade

DECLAF`O  que  me  encontro  residindo  na  cidade  de  Sousa  -  PB,  em
localizado                                                      na                                                      Rua/Av.

bairro
Estou  ciente  que  e  de  minha  inteira  responsabilidade as  informag6es

prestadas  neste  documento,  sob  pena  de  incorrer em  crimes  tipificados  no  C6digo  Penal  Brasileiro,
sujeito a penas de reclusao e multa*.

Assinatura

Testemunha 1 :

/IEI
Data

Testemunha 2:

Nome:

Testemunha 3:

Nome:

* 0  Decreto-Lei  n°.  2.848,  de  07  de dezembro de  1940  (C6digo  Penal  Brasileiro) tipifica  como crimes:  1 ) Art.171

Estelionato:  Obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem  ill'cita,  em  prejui'zo  alheio,  induzindo  ou  mantendo  algu6m
em erro,  mediante artmcio, ardil ou  qualquer outro meio fraudulento.  Pena:  Reclusao de 01  (urn) a  05 (cinco) anos
e  multa;  2) Art,  299  Falsidade  ideol6gica:  Omitir,  em  documento  ptlblico  ou  particular,  declaraeao  que dele  devia
constar,  ou   nele  inserir  ou  fazer  inserir  declaracao  falsa  ou  diversa  da  que  devia  ser  escrita,   com  o  fim  de
prejudicar direito, criar obrigacao ou alterar a verdade sabre fate juridicamente relevante. Pena:  reclusao, de urn a
cinco anos, e multa, se c) documento e pdblico, e  reclusao de urn a tr6§ anos, e multa, §e a documento 6 particular.



Edital n° 01/2020 -lFPB Campus Sousa
ANEXO X -Declaragao de lm6vel Cedidc]

Eu
sob               o               n°                                                                                              residente

munici'pio  de
im6vel                                                       localizado                                                      na

I   municl'pio   de

inscrito(a)  no  CPF
na               Rua/Av.

bairro
DECLAF`O  que  cedi  o

Rua/Av.
bairro

para   usa  do(a)  Sr(a).
e  sua  fam]'lia,  sem  a

cobranga  de  nenhum  valor.   Estou  ciente  que  e  de  minha  inteira  responsabilidade  as  informag6es
prestadas  neste  documento,  sob  pena  de  incorrer  em  crimes  tipificados  no  C6digo  Penal  Brasileiro,
sujeito a penas de reclusao e multa*,

Assinatura

Testemunha 1 :
Name:

/|Hj
Data

Testemunha 2:

Testemunha 3:

* 0  Decreto-Lei  n°.  2.848,  de  07  de dezembro de  1940  (C6digo  Penal  Brasileiro) tipifica  como crimes:  1) Art.171

Estelionato:  Obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem  ili'cita,  em  prejui'zo  alheio,  induzjndo  ou  mantendo  algu6m
em erro, mediante artifl'cio,  ardil ou  qualquer outro meio fraudulento.  Pena:  Reclusao de 01  (urn) a  05 (cinco) anos
e  multa;  2) Art.  299  Fal§idade  ideol6gica:  Omitir,  em  documento  ptlblico  ou  particular,  declaragao  que dele  devia
constar,  ou  nele  in§erir  ou  fazer  inserir  declaragao  falsa  ou  diversa  da  que  devia  ser  escrita,  com  o  fim  de
prejudicar direito,  criar obrigaeao ou  alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.  Pena:  reclusao,  de urn a
cinco anos, e multa, se o documento 6 pl]blico, e reclusao de urn a tres anos, e multa, se c> documento 6 particular.


