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ANEXO I 
 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________ 

estudante do curso _______________________________________________________ 

Nº de matrícula _________________________, registrado no CPF nº___________-___        

RG_________________, órgão expedidor _________, data de nascimento         /             / 

residente no endereço: RUA/AV.__________________________________________________ 

nº_______, Setor:_____________________________, na cidade de _____________________, 

CEP _____________, email institucional ____________________________________________, 

Tel. (      ) __________-________ (FIXO),  (      )________________-______ (CELULAR). 

De declaro para fins de apresentação ao Instituto Federal Goiano – Campus Avançado 

Ipameri que NÃO possuo em minha residência equipamento que possibilite a realização 

das atividades na modalidade à distância. 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR E SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA: 

Preencha o quadro abaixo com os dados das pessoas que residem na casa do candidato, 

incluindo também os dados do próprio candidato. 

Qtd Nome do familiar Parentesco Renda Mensal 

Bruta 

1  Discente  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Vínculo pelo qual obtém a maior renda: 

(   ) Benefício sociais (BPC, bolsa família, etc).      (    ) Pensão e/ou aposentadorias até 1 salario 

(   ) Autônomo/profissional liberal                          (    ) Carteira Assinada 

(   ) Contrato/Estatutário (estado, prefeitura ou empresa pública 
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Comprometo-me a atender os requisitos exigidos no Edital, estando ciente de que, o não 

cumprimento destes requisitos acarretará no cancelamento da cessão. Reconheço ainda 

que, a cessão do equipamento não gerará nenhum vínculo empregatício com o Instituto. 

Declaro ainda estar ciente de que a cessão está condicionada à disponibilidade do 

equipamento pelo IF Goiano – Campus Avançado Ipameri.  

Comprometo-me ainda a utilizar o equipamento exclusivamente para as atividades 

didático-pedagógicas propostas pelos professores no ambiente virtual de aprendizagem e 

para pesquisas escolares/acadêmicas, e seguir as orientações expressas pela comissão de 

seleção. 

 Declaro também estar ciente da legislação sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe 

ser crime "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar 

ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de 

prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante", bem 

como das normas internas. 

Declaro que as informações são verdadeiras.  

 

_______________, ______ de _________________ de 2021.  

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do(a) discente 

 

 

______________________________________________________ 

(Assinatura do responsável em caso de estudante menor) 

 

 


