
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Sul da Bahia 

Pró-Reitoria de Ações Afirmativas 

Coordenação de Apoio à Permanência Estudantil 
 

Programa de Apoio à Permanência - 2022 

 

ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS AUXÍLIOS E ANEXOS12 

 

1. Declaração de Uso do Auxílio Creche (ANEXO II), documento exclusivo e obrigatório para 

o Auxílio Creche.  

2. O/A candidato/a ao Auxílio Moradia deverá apresentar os seguintes documentos 

(exclusivos e obrigatórios para este auxílio): 

2.1 Contrato de aluguel e recibo de pagamento atualizado.  

2.1.1 Caso o/a candidato/a não possua contrato de aluguel em seu nome, pois divide 

as despesas de aluguel com outra pessoa, além dos documentos citados 

anteriormente, deve o/a candidato/a apresentar a Declaração de Pagamento de 

Aluguel (ANEXO III), acompanhado do documento oficial com foto do declarante. 

2.2 Comprovante de residência da cidade de origem recente, em nome da/o 

candidata/o ou de membro do grupo familiar.  

2.2.1 Caso o comprovante de residência apresentado esteja em nome de terceiro, ou 

seja, de pessoa que não faz parte do grupo familiar, o/a candidato deverá 

apresentar, junto ao comprovante de residência, o Anexo IV (Declaração de 

Moradia) preenchido e assinado pela pessoa constante no comprovante de 

residência apresentado. Em situações onde o imóvel for alugado, o Anexo IV pode ser 

assinado pelo/a locador/a do imóvel, acompanhado do documento oficial com foto 

do declarante  

3. Candidato/a ao Auxílio Transporte deverá apresentar a Declaração de Uso de Transporte 

(ANEXO V), este documento é exclusivo e obrigatório para candidatas/os ao Auxílio 

Transporte.  

4. .Solicitação do Auxílio Alimentação (ANEXO VI), documento exclusivo e obrigatório para o 

Auxílio Alimentação. 

 

 

                                                           
1A/O candidato/a não precisa imprimir suas próprias declarações para assinar. Deve apenas 

preencher todos os campos, corretamente, colocar data e converter em PDF. 
 
2
 As declarações dos membros familiares ou de terceiros devem ser impressas, devidamente 

preenchidas e assinadas. Assinaturas coladas ou assinaturas digitais de membros familiares ou de 

terceiros não são válidas. 
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ANEXO II - Declaração de Uso do Auxílio Creche (exclusivo para Auxílio Creche) 

 

 

Eu _______________________________________________________, estudante da Universidade 

Federal do Sul da Bahia (UFSB), declaro para os devidos fins, que o Auxílio Creche, no 

valor de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) será utilizado, exclusivamente, para arcar 

com as despesas de pré-escola, creche ou cuidador/a de/a meu/ minha filho/filha (nome 

completo da criança): ________________________________________________________, data de 

nascimento _____ / _____ / _________. 

 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a 

informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade 

ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada a 

qualquer tempo, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, 

ensejará o cancelamento da participação e/ou concessão dos auxílios da Universidade 

Federal do Sul da Bahia (UFSB), sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  

 

 

 

   ,  /  /2022. 

(Local e data) 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL 

   

Eu:    

RG:          CPF:     

 

 

Declaro para os devidos fins, que a/o estudante 

_______________________________________________________, mora no endereço 

________________________________________________________________ e divide as 

despesas de aluguel comigo, sendo o valor do aluguel de R$ ____________ e ficando 

para cada um/a a despesa de R$ ____________.  

 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação 

falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além 

de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada a qualquer tempo, em 

procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento da 

participação e/ou concessão dos auxílios da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

 

 

  ,  /  / 2022. 
(local e data) 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do/a declarante 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MORADIA   

 

Eu:   

RG:  CPF:     

 

 

Declaro para os devidos fins que o/a estudante 

_______________________________________________,matrícula_____________, candidato/a 

do processo seletivo do Programa de Apoio à Permanência, é residente e 

domiciliado/a na cidade de ______________________, no endereço 

_______________________________________________________________. 

 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação 

falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além 

de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada a qualquer tempo, em 

procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento da 

participação e/ou concessão dos auxílios da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

 

   ,  /  /2022. 

(Local e data) 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do/a declarante 
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ANEXO V - Declaração uso de Transporte (exclusivo para Auxílio Transporte)  

 

Eu:__________________________________________________, estudante, residente em 

_______________________ (cidade) informo que necessito fazer uso de transporte urbano ou 

intermunicipal (comercial ou fretado) para frequentar as aulas da Universidade Federal do Sul da 

Bahia - UFSB: 

Trajeto realizado - Local de Origem: __________________   Local de Destino: ____________________ 

Custo total com transporte: 

☐Valor semanal: R$_____________ X 4 (semanas) = R$ ___________ (valor total mensal médio) 

☐Transporte mensal fretado: R$ ___________      (   ) não se aplica 

☐Custos extras (não informados anteriormente): R$ _____________   (   ) não se aplica 

Especifique:___________________________________________________________________________ 

 

Informações complementares: 

  

Tipo (s) de transporte utilizado (s) no(s) trajeto(s):  

☐ Carona (sem custo)  ☐ Carona (com custo)   ☐ Carro próprio/Motocicleta  ☐Ônibus urbano 

(coletivo)              ☐Ônibus/van intermunicipal  ☐Transporte coletivo fretado urbano ou 

intermunicipal ☐Motoboy 

 ☐Balsa/barco 

Observações: 

 

 

 

 

 .  

 Caso queira destacar alguma informação, descreva no campo observações.  

 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá 

nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a 

prestação de informação falsa, apurada a qualquer tempo, em procedimento que assegure o contraditório 

e a ampla defesa, ensejará o cancelamento da participação e/ou concessão dos auxílios da Universidade 

Federal do Sul da Bahia (UFSB), sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

__________________________________, _____ / _____ / 2022. 

                        (Local e data) 
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ANEXO VI – SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
 

Eu:    

RG:          CPF:    

 
 
 

  
 
 
 

Solicito inscrição no processo seletivo do auxílio alimentação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,  /  / 2022. 
(local e data) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


