
EDITAL Nº 02/2017 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

 

Eu,_____________________________________________________________, 

portador do RG nº_________________, órgão expedidor_____, e CPF 

nº____________________, candidato ao Processo Seletivo UFSB 2017 – SiSU/MEC 

2017.1, residente na(o): _______ 

_____________________________________________________________________

__, declaro que a minha família é composta de _____ pessoas, das quais _____ 

recebem renda, conforme valores abaixo indicados.   

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

informação falsa incorrerá na pena criminal do art. 299 do Código Penal(falsidade 

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

posteriormente ao registro acadêmico, em procedimento que assegure o contraditório e 

a ampla defesa, ensejará o cancelamento de meu registro na Universidade Federal do 

Sul da Bahia-UFSB, sem prejuízo das sanções penais cabíveis(art. 9º da Portaria 

Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação). 

MEMBROS DA FAMÍLIA 

Nº Nome CPF Parentesco 
Possui 
Renda 

Renda Média 
Mensal* 

   O próprio SIM/ NÃO  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL DA RENDA FAMILIAR  

RENDA PER CAPITA (Total da renda familiar dívida pelo número de membros)  

*Para obter a Renda Média Mensal, o candidato terá que comprovar a renda de pelo menos três meses consecutivos. 

 

____________________, _____ / _____ / 2017 

(Cidade/UF) 

 

________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 

 

 



EDITAL Nº 02/2017 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 
 
 
 
 

Nome __________________________________________________________________ 

Carteira de Identidade _________________ Órgão Expedidor: _____________________ 

C.P.F. nº ______________________________. 

 

Declaro à Universidade Federal do Sul da Bahia– UFSB que não possuo bens e valores 

que justificassem a obrigatoriedade de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa 

Física 2016. 

 
Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente 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 posteriormente ao registro acadêmico 

da/o candidata/o, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o 

cancelamento de seu registro na Universidade Federal do Sul da Bahia, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis (art. 9 da Portaria Normativa, nº 18, de 11 de outubro de 2012, do 

Ministério da Educação. 

 

  

 

____________________, _____ / _____ / 2017 

        (Cidade/UF) 

 

 

________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 



EDITAL Nº 02/2017 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE RENDA 
 

 
Eu, ___________________________________________________________, 

portador do RG nº_______________________, órgão expedidor________________, e 

CPF nº__________________, membro da família da/o candidata/o ao Processo 

Seletivo UFSB 2017/SISU-MEC 2017.1 

__________________________________________________ declaro, para os 

devidos fins, que através da atividade/função: 

 

(  ) Trabalhador(a) Assalariado(a) sem carteira assinada 
(  ) Agricultor(a) Familiar 
(  ) Profissional Liberal/Autônomo(a)  
(  ) Trabalhador(a) Informal 
(  ) Aluguel/Arrendamento de bens móveis/imóveis 
 

Recebi a renda bruta descrita abaixo: 

Mês/Ano: Renda 

1) ____________/_______: R$_______________; 

2) ____________/_______: R$_______________; 

3) ____________/_______: 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 

posteriormente ao registro acadêmico do candidata/o, em procedimento que assegure 

o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de seu registro na 

Universidade Federal do Sul da Bahia, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 

9º da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação). 

 

 

____________________, _____ / _____ / 2017 

(Cidade/UF) 

 

 

________________________________________ 
(Assinatura do declarante) 

  

 



EDITAL Nº 02/2017 

ANEXO VII 
 

AUTODECLARAÇÃO DE PRETO, PARDO OU INDÍGENA 
 
  

Eu, ________________________________________________________, portador do 

RG nº_____________________, órgão expedidor____________, e CPF 

nº_____________________, pleiteante a uma vaga no Processo Seletivo SISU 

2017.1, da Universidade Federal do Sul da Bahia, declaro, em conformidade com a 

classificação do IBGE, que sou:  

 

Preto(a)                               Pardo(a)                                   Indígena  

 

 
Declaro concordar com a divulgação de minha condição de optante por Ação Afirmativa, 
conforme Lei nº 12.711/12, nos relatórios resultantes do Processo Seletivo SiSU da 
UFSB.  
 

 

 

__________________, ____ de____________ de 2017. 

(Cidade/UF) 

 

 

________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITAL Nº 02/2017 

ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
 
 

Eu, _________________________________________________________________,  

RG _____________/ órgão expedidor _________, CPF ______________________, 

mediante este instrumento, afirmo o que segue: 

 

- Declaro estar ciente da Lei nº 12.089, de 11/11/2009, que proíbe a ocupação 
simultânea de vagas em universidades públicas; 
 
- Declaro estar ciente da Lei nº 12.711, de 29/08/2012, que dispõe sobre o ingresso nas 
Universidades Federais, dita “Lei das Cotas”; 
 
- Declaro estar ciente do Decreto nº 5.493, de 18/07/2005, que em seu art. 2º, § 3º proíbe 
a concessão de bolsa de estudo vinculada ao PROUNI para estudante matriculado em 
instituição pública e gratuita de ensino superior; 
 
- Declaro ainda, a veracidade das informações e documentos apresentados por mim 
neste Processo Seletivo SiSU 2017.1. 

 

 

 

 

 
 

__________________, ____ de____________ de 2017. 

(Cidade/UF) 

 
 
 
 

_____________________________________________  
(Assinatura do declarante) 

 


