
 

DECLARAÇÃO DE NÃO RENDA 

  

EU_____________________________________________________________ 

Inscrito no CPF__________________________RG____________________. 

DECLARO, para fins de direito, sob as penas da legislação cabível, que não 

exerço nenhum tipo de atividade laboral e não recebo, atualmente, salários, 

proventos, pensões, pensão alimentícias, aposentadorias, benefícios sociais, 

comissões, pró-labore ou outros rendimentos decorrentes de trabalho 

assalariado, do mercado informal ou autônomo ou rendimentos auferidos de 

patrimonio ou quaisquer outros. Sendo de minha inteira responsabilidade as 

informações prestadas nesta declaração, estando ciente de que a omissão ou 

apresentação de dados e/ou documentos inverídicos, implicara no 

cancelamento do processo de concessão de Bolsa de Estudo, bem como a 

anulação da Bolsa de Estudo já concedida, obrigando a imediata devolução 

dos valores.  

  

_________________,_____de_____________de20_____ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

   

  

Autorizo a instituição a auferir as informações acima declaradas. 



DECLARAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO  

  

EU_____________________________________________________________  

Inscrito no CPF__________________________ RG____________________. 

DECLARO, para fins de direito, sob as penas da legislação cabível, que cedo o 

imóvel localizado a rua_____________________________________________ 

______________________________________________Nº_______________ 

Bairro________________________na cidade de _______________________, 

Para fins de residencia a(o)_________________________________________ 

inscrito no CPF nº__________________________RG nº__________________  

Sendo de minha inteira responsabilidade as informações prestadas nesta 

declaração, estando ciente de que a omissão ou apresentação de dados e/ou 

documentos inverídicos, implicara no cancelamento do processo de concessão 

de Bolsa de Estudo, bem como a anulação da Bolsa de Estudo já concedida, 

obrigando a imediata devolução dos valores.  

 

_________________,_____de_____________de20_____ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

 

   

  

  

  

  

Autorizo a instituição a auferir as informações acima declaradas. 



 

DECLARAÇÃO de  BENS PATRINOMIAIS   

(que possui)  

  

EU_____________________________________________________________  

Inscrito no CPF__________________________e RG____________________.  

DECLARO, para fins de direito, sob as penas da legislação cabível, que  

possuo bens patrimoniais em meu CPF.  

Sendo de minha inteira responsabilidade as informações prestadas nesta  

declaração, estando ciente de que a omissão ou apresentação de dados e/ou  

documentos inverídicos, implicara no cancelamento do processo de concessão  

de Bolsa de Estudo, bem como a anulação da Bolsa de Estudo já concedida,  

obrigando a imediata devolução dos valores.  

 

 

________________,_____de_____________de20_____ 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

 

   

   

  

Autorizo a instituição a auferir as informações acima declaradas. 

 



DECLARAÇÃO de  BENS PATRINOMIAIS  

 (que não possui)  

  

EU_____________________________________________________________  

Inscrito no CPF__________________________ RG____________________.  

DECLARO, para fins de direito, sob as penas da legislação cabível,  que não  

possuo bens patrimoniais em meu CPF.  

Sendo de minha inteira responsabilidade as informações prestadas nesta  

declaração, estando ciente de que a omissão ou apresentação de dados e/ou  

documentos inverídicos, implicara no cancelamento do processo de concessão  

de Bolsa de Estudo, bem como a anulação da Bolsa de Estudo já concedida,  

obrigando a imediata devolução dos valores.  

 

 

________________,_____de_____________de20_____ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

 

   

   

 

 

 

  

Autorizo a instituição a auferir as informações acima declaradas. 



DECLARAÇÃO de  PROPRIEDADE DE VEICULO 

 (que possui) 

  

EU_____________________________________________________________  

Inscrito no CPF__________________________e RG____________________.  

DECLARO, para fins de direito, sob as penas da legislação cabível,  que   

possuo  

veículo  em meu CPF.  

Sendo de minha inteira responsabilidade as informações prestadas nesta  

declaração, estando ciente de que a omissão ou apresentação de dados e/ou  

documentos inverídicos, implicara no cancelamento do processo de concessão  

de Bolsa de Estudo, bem como a anulação da Bolsa de Estudo já concedida,  

obrigando a imediata devolução dos valores.  

 

 

 

________________,_____de_____________de20_____ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

 

   

   

 

  

Autorizo a instituição a auferir as informações acima declaradas. 



DECLARAÇÃO de NÃO PROPRIEDADE DE VEICULO  

 (que não possui) 

  

  

EU_____________________________________________________________  

Inscrito no CPF__________________________ RG____________________.  

DECLARO, para fins de direito, sob as penas da legislação cabível,  que não 

possuo veículo  em meu CPF.  

Sendo de minha inteira responsabilidade as informações prestadas nesta  

declaração, estando ciente de que a omissão ou apresentação de dados e/ou  

documentos inverídicos, implicara no cancelamento do processo de concessão  

de Bolsa de Estudo, bem como a anulação da Bolsa de Estudo já concedida,  

obrigando a imediata devolução dos valores.  

  

________________,_____de_____________de20_____ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

 

   

   

 

  

Autorizo a instituição a auferir as informações acima declaradas 

 


