COLÉGIO DOM AMANDO
CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
RECONHECIDO PELO CEE-PA PELA RESOLUÇÃO Nº 085 DE 30/01/2014

1ª RETIFICAÇÃO DA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS
ANEXO V

A coordenação do processo seletivo de bolsas de estudo social 2020, torna pública
a seguinte retificação ao Anexo V – Relação de documentos para concessão de bolsa de
estudo filantrópica supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:
1. Retificar o item 1, das informações gerais, ONDE SE LÊ:
Toda declaração, deverá ter assinatura reconhecida em cartório.
LEIA-SE:

Não é necessário o reconhecimento de assinatura em cartório.
2. INCLUIR no item 3, da verificação de situação em que se enquadra:
IMPORTANTE: No caso de Ausência de Conta Bancária, para todos os casos,
deverá apresentar a consulta no link ao lado e imprimir o resultado:
https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS .
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ANEXO V
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONCESSÃO
DE BOLSA DE ESTUDO FILANTRÓPICA
1) INFORMAÇÕES GERAIS
Será concedida a Bolsa Filantrópica com base nos critérios básicos consignados nos
termos das Leis Federais, Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, bem como disposto
na Portaria Normativa nº 15 de 11 de agosto de 2017.
Para solicitação de bolsa de estudo Filantrópica, o estudante ou responsável legal,
deverá entregar cópia simples dos documentos adiante solicitados de todos aqueles
que compõem a família. Logo, segundo o Art. 12 – da Portaria Normativa 15: “ Para fins
de apuração da renda familiar bruta mensal per capita, bem como de seleção de
beneficiários dos benefícios de Tipo 2, entende-se como grupo familiar a unidade
nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras
pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por
aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. ”
ATENÇÃO:
Deverão ser apresentados, os ORIGINAIS E CÓPIAS SIMPLES, de todos os documentos
listados, referente ao grupo familiar.

Solicitamos não grampear ou recortar as cópias de documentos. Em caso de
documentação incompleta, o processo será indeferido. A documentação não será
devolvida depois de entregue no Serviço Social, mesmo sendo o processo, indeferido.
O serviço social poderá solicitar, a qualquer tempo, outros documentos que julgar
necessário para avaliação. Não é necessário o reconhecimento de assinatura em
cartório. A visita domiciliar poderá vir a ser realizada a qualquer tempo pela assistente
social, sem a necessidade de agendamento prévio.
2) ESTES DOCUMENTOS SÃO OBRIGATÓRIOS PARA TODOS QUE RESIDEM NA CASA:
•
•
•
•

Declaração sobre os Motivos da Solicitação: uma declaração de próprio punho (à mão),
ESCRITA PELO RESPONSÁVEL, explicando o porquê necessita da bolsa de estudo.
Cópia RG e CPF de todos que residem na casa;
Cópia Certidão de nascimento (caso não tenha RG);
Cópia da Carteira de trabalho (Páginas da: foto, Qualificação Civil, último Contrato de
Trabalho e página seguinte em branco) de todos os integrantes da casa (a partir dos 16
anos, inclusive desempregados e aposentados, proprietários de empresas e
profissionais liberais);
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3) VERIFIQUE EM QUAL SITUAÇÃO SE ENQUADRA CADA MEMBRO DA CASA, E
APRESENTE OS DOCUMENTOS - (LER TODOS OS ITENS):
IMPORTANTE: No caso de Ausência de Conta Bancária, para todos os casos, deverá
apresentar a consulta no link ao lado e imprimir o resultado:
https://www3.bcb.gov.br/nadaconsta/emitirCertidaoCCS
Se casado
•
•

No civil: certidão de casamento.
União estável: declaração de União Estável (conforme modelo).

Se separado
•
•

Divórcio: Certidão de Casamento com Averbação, Formal de Partilha e documento de
pensão alimentícia judicial.
De Fato (separação de corpos): Declaração de Separação de Fato. (conforme modelo).

Se assalariado (trabalho com carteira assinada ou funcionário público)
•
•

3 últimos holerites (não pode ser do adiantamento)
6 últimos holerites (se fizer hora extra).

Se estagiário
•

Contrato de estágio assinado e último holerite ou extrato bancário com depósito
identificado.

Se desempregado
•

•

Extrato conta corrente bancária dos últimos 3 meses (Impresso pela internet ou
solicitado na Agência Bancária. No caso de Extrato emitido por Caixa Eletrônico,
deverão ser apresentados, original e cópia de todos os extratos).
Rescisão contratual, Guia do saque do FGTS e guia/recibo Seguro Desemprego, para
demitidos há 1 ano.

Se trabalhar informalmente, autônomo ou profissional liberal (sem registro em
carteira de trabalho e não sendo sócio proprietário de empresa)
•

Declaração de trabalho Informal (conforme modelo), extratos de conta corrente
bancária (corrente, salário, poupança, aplicações, previdência privada) dos últimos 6
meses (Impresso pela internet ou solicitado na Agência Bancária. No caso de Extrato
emitido por Caixa Eletrônico, deverão ser apresentados, original e cópia de todos os
extratos).

Se aposentado, Pensionista ou recebendo benefício do INSS (Auxílio Doença ou LOAS).
•

Extrato do benefício do INSS – (atualizado com renda bruta) solicitado na agência do
INSS, no banco ou na Internet. Apresentar também, extrato conta corrente bancária dos
últimos 3 meses (Impresso pela internet ou solicitado na Agência Bancária. No caso de
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Extrato emitido por Caixa Eletrônico, deverão ser apresentados, original e cópia de
todos os extratos).

Se sócio proprietário de empresa, (Sociedade Empresária Limitada (Ltda.), Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), Empresa individual,
Microempreendedor Individual (MEI), Sociedade Simples (SS), Sociedade Anônima
(SA), Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP)
•
•
•

•

•
•
•

DECORE Original e Assinada (constar informação de lucro líquido dos últimos 6 meses)
+ Ano anterior (12 meses) – para todos os casos, com exceção do MEI;
Relatório Mensal do MEI (conforme modelo) – Média mensal dos últimos 6 meses,
assinado com firma reconhecida em cartório;
Extratos de conta bancária (corrente, poupança e aplicações), pessoa física, dos últimos
6 meses (Impresso pela internet ou solicitado na Agência Bancária. No caso de Extrato
emitido por Caixa Eletrônico, deverão ser apresentados, original e cópia de todos os
extratos).
Extrato de conta corrente bancária, pessoa jurídica, dos últimos 3 meses. (Impresso
pela internet ou solicitado na Agência Bancária. No caso de Extrato emitido por Caixa
Eletrônico, deverão ser apresentados, original e cópia de todos os extratos).
Contrato Social da Empresa e alterações contratuais;
Declaração de Imposto de Renda Completa, pessoa jurídica.
Empresa Inativa, apresentar declaração de inatividade (DCTF Inativa).

Se Declarar Imposto de Renda
•

Declaração de Imposto de Renda COMPLETA do ano vigente e Recibo de entrega da
declaração.

Se Não declarar Imposto de Renda (Isento)
•

Comprovante Impresso no site da Receita Federal, do ano vigente para todos que
possuem CPF.

Para obter o comprovante consultar pela internet, acessando o link abaixo:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/inde
x.asp
“Consulta Restituição IRPF”, digitar o CPF, data nascimento e código – consulta e
imprimir. Apresentar também, Declaração de Bens (para quem possui ou não possui
bens) para não Declarantes de IRPF (conforme modelo).

Se Receber Pensão Alimentícia ou ajuda financeira
•
•

Documento expedido pelo juiz, referente a pensão alimentícia dos filhos.
Em caso de acordo verbal: Declaração de pensão alimentícia ou ajuda financeira
(conforme modelo), feita por quem pagar, e 3 últimos extratos da conta corrente onde
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é realizado o depósito da pensão/ajuda (Impresso pela internet ou solicitado na Agência
Bancária. No caso de Extrato emitido por Caixa Eletrônico, deverão ser apresentados,
original e cópia de todos os extratos).

Se NÃO receber pensão alimentícia
•

Declaração (conforme modelo).

Se RECEBER aluguéis
•

Contrato dos imóveis alugados com valor atualizado.

Se PAGAR aluguel
•
•

Por imobiliária: Contrato de aluguel, Último Recibo pago e condomínio (se houver).
Verbal: Declaração de aluguel (conforme modelo) e condomínio (se houver).

Se morar em imóvel cedido ou casa própria
•

Declaração (conforme modelo) e condomínio (se houver).

Se possuir automóvel ou outro veículo
•

Documento de todos os veículos da casa (em caso de financiamento apresentar último
recibo pago).

Se possuir Gasto Elevado com medicamentos de uso contínuo ou doença grave
•
•

Laudo médico atualizado com CID.
Receitas e notas fiscais do medicamento de uso continuo (último mês).

Outros Documentos:
•
•

Para famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – CadÚnico, obrigatório a apresentação do comprovante.
Despesas: apresentar a última conta de água, energia, cartão de crédito, financiamentos
e outras que julgar necessário.
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MODELOS DE DECLARAÇÕES
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DECLARAÇÃO PARA TRABALHO INFORMAL
Eu,____________________________________________________________, portador
do RG nº __________________, órgão expedidor _____________ e do CPF
___/___/___.___/___/___.___/___/___-___/___
residente
no
endereço
_______________________________________________________________, declaro
que trabalho informalmente de ________________________________, sem vínculo
empregatício, com renda mensal aproximada no valor de R$ ____________. Declaro
estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades
cabíveis, previstas no Artigo 15 da Lei 12.101/09.
Declaro também que estou ciente e concordo com a coleta dos dados indicados neste
documento, os quais serão utilizados pelo Colégio Dom Amando com a finalidade de
avaliação do enquadramento do candidato à bolsa de estudos quanto ao cumprimento
dos requisitos constantes da Lei 12.101/09, bem como concordo com o fornecimento
destas informações aos órgãos públicos vinculados à educação, na esfera federal,
estadual ou municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) que vierem a solicitá-los ou quando a eles enviados para cumprimento de
dever legal, tudo isso em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18). Por fim, compromete-se o Colégio Dom Amando com a guarda e proteção
dos dados que lhe foram fornecidos.

________________________, _____ / _____ / _______ (local, data)

______________________________________
Assinatura

Observação: A declaração deve ser de próprio punho (escrita à mão)
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DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO

Eu,
_____________________________________________________________,
portador (a) da carteira de identidade nº _________________________, órgão de
expedição ___________________, do CPF nº_______________________________,
declaro
para
os
devidos
fins
que
estou
desempregado
desde
_______________________________. Acrescento ainda que tenho suprido minhas
necessidades
financeiras
da
seguinte
maneira:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________
_______________________________________________________________________
_______________
_______________________________________________________________________
_______________
Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art. 299, do Código Penal, que versa
sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo em crime
de falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das
informações prestadas poderão indeferir a solicitação do candidato.
Declaro também que estou ciente e concordo com a coleta dos dados indicados neste
documento, os quais serão utilizados pelo Colégio Dom Amando com a finalidade de
avaliação do enquadramento do candidato à bolsa de estudos quanto ao cumprimento
dos requisitos constantes da Lei 12.101/09, bem como concordo com o fornecimento
destas informações aos órgãos públicos vinculados à educação, na esfera federal,
estadual ou municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) que vierem a solicitá-los ou quando a eles enviados para cumprimento de
dever legal, tudo isso em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18). Por fim, compromete-se o Colégio Dom Amando com a guarda e proteção
dos dados que lhe foram fornecidos.

________________________, _____ / _____ / _______ (local, data)
_______________________________
Assinatura do declarante

Observação: A declaração deve ser de próprio punho (escrita à mão)
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DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DO LAR

Eu, _________________________________________________________, portador (a)
do RG n.º________________ e do CPF n.º _____________________, declaro , para os
devidos fins e sob as penas da lei, que exerço atividades “do lar”, sem remuneração.
DECLARO ainda não possuir nenhum tipo de renda, formal ou informal. Assumo
inteiramente a responsabilidade perante o Art. 299, do Código Penal, que versa sobre
declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo-se em crime de
falsidade ideológica.
Declaro também que estou ciente e concordo com a coleta dos dados indicados neste
documento, os quais serão utilizados pelo Colégio Dom Amando com a finalidade de
avaliação do enquadramento do candidato à bolsa de estudos quanto ao cumprimento
dos requisitos constantes da Lei 12.101/09, bem como concordo com o fornecimento
destas informações aos órgãos públicos vinculados à educação, na esfera federal,
estadual ou municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) que vierem a solicitá-los ou quando a eles enviados para cumprimento de
dever legal, tudo isso em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18). Por fim, compromete-se o Colégio Dom Amando com a guarda e proteção
dos dados que lhe foram fornecidos.
_____ / _____ / _______ (local, data)

______________________________________
Assinatura

Observação: A declaração deve ser de próprio punho (escrita à mão)
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DECLARAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
(Para pessoas que não declararem Imposto de Renda)
MODELO I - Quando possuir bens imóveis e móveis

Eu,_______________________________________________________________
_____________________ RG Nº __________________________________ CPF Nº
___________________,
residente
no
endereço:
______________________________________________
nº
_____
Bairro:
____________________ Cidade: ___________________,declaro que eu e o meu grupo
familiar, não somos declarantes do Imposto de Renda e possuímos os bens móveis
(especificar carro, moto, constando quantidade, marca, ano, modelo e situação –
próprio
ou
financiado)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ e bens
imóveis (especificar casa, apartamento, terreno e outros, constando quantidade,
endereço
e
situação
–
próprio
ou
financiado)
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Declaro também que estou ciente e concordo com a coleta dos dados indicados neste
documento, os quais serão utilizados pelo Colégio Dom Amando com a finalidade de
avaliação do enquadramento do candidato à bolsa de estudos quanto ao cumprimento
dos requisitos constantes da Lei 12.101/09, bem como concordo com o fornecimento
destas informações aos órgãos públicos vinculados à educação, na esfera federal,
estadual ou municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) que vierem a solicitá-los ou quando a eles enviados para cumprimento de
dever legal, tudo isso em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18). Por fim, compromete-se o Colégio Dom Amando com a guarda e proteção
dos dados que lhe foram fornecidos.
LOCAL : ______________ DATA ____/____/ ____

___________________________________________
NOME DO DECLARANTE RG / CPF

Observação: A declaração deve ser de próprio punho (escrita à mão)
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DECLARAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
(Para pessoas que não declararem Imposto de Renda)
MODELO II - Quando não possuir bens imóveis e móveis
Eu,
_________________________________________________
RG
Nº
_________________________ CPF Nº _________________, residente no endereço:
________________________________________
nº
_____
Bairro:
____________________ Cidade: _______________________, declaro que eu e meu
grupo familiar, não somos declarantes do Imposto de Renda e não possuímos bens
móveis e bens imóveis.
Declaro também que estou ciente e concordo com a coleta dos dados indicados neste
documento, os quais serão utilizados pelo Colégio Dom Amando com a finalidade de
avaliação do enquadramento do candidato à bolsa de estudos quanto ao cumprimento
dos requisitos constantes da Lei 12.101/09, bem como concordo com o fornecimento
destas informações aos órgãos públicos vinculados à educação, na esfera federal,
estadual ou municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) que vierem a solicitá-los ou quando a eles enviados para cumprimento de
dever legal, tudo isso em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18). Por fim, compromete-se o Colégio Dom Amando com a guarda e proteção
dos dados que lhe foram fornecidos.

________________________, _____ / _____ / _______ (local, data)

__________________________________________
NOME DO DECLARANTE RG / CPF

Observação: A declaração deve ser de próprio punho (escrita à mão)
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DECLARAÇÃO DE IMÓVEL ALUGADO COM “CONTRATO DE GAVETA” OU
VERBAL

Eu,
_________________________________________________________RG
Nº
__________________CPF___________________,residente
no
endereço:
______________________________________________ nº __________ Bairro:
________________ Cidade: _______________________, declaro que eu e meu grupo
familiar
residimos
em
imóvel
alugado
pelo
Sr.
(a):
__________________________________________ RG ____________________ e
pagamos
mensalmente
o
valor
de
R$
____________________.
________________________, _____ / _____ /

_______ (local, data) ___________________________________________
Declaro também que estou ciente e concordo com a coleta dos dados indicados neste
documento, os quais serão utilizados pelo Colégio Dom Amando com a finalidade de
avaliação do enquadramento do candidato à bolsa de estudos quanto ao cumprimento
dos requisitos constantes da Lei 12.101/09, bem como concordo com o fornecimento
destas informações aos órgãos públicos vinculados à educação, na esfera federal,
estadual ou municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) que vierem a solicitá-los ou quando a eles enviados para cumprimento de
dever legal, tudo isso em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18). Por fim, compromete-se o Colégio Dom Amando com a guarda e proteção
dos dados que lhe foram fornecidos.

_______________________________________
NOME DO DECLARANTE RG / CPF

Observação: A declaração deve ser de próprio punho (escrita à mão)
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DECLARAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO

Eu, (especificar nome completo), RG (especificar número), CPF (especificar número),
residente no endereço (especificar rua, nº, bairro, cidade/estado), declaro que eu e o
meu
grupo
familiar
residimos
em
imóvel
cedido
por
__________________________________________________ RG ___________ CPF
___________ residente no endereço (especificar rua, nº, bairro, cidade/estado).
Declaro também que estou ciente e concordo com a coleta dos dados indicados neste
documento, os quais serão utilizados pelo Colégio Dom Amando com a finalidade de
avaliação do enquadramento do candidato à bolsa de estudos quanto ao cumprimento
dos requisitos constantes da Lei 12.101/09, bem como concordo com o fornecimento
destas informações aos órgãos públicos vinculados à educação, na esfera federal,
estadual ou municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) que vierem a solicitá-los ou quando a eles enviados para cumprimento de
dever legal, tudo isso em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18). Por fim, compromete-se o Colégio Dom Amando com a guarda e proteção
dos dados que lhe foram fornecidos.

_________________________________
NOME DO DECLARANTE

_________________________________
NOME DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
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COLÉGIO DOM AMANDO
CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
RECONHECIDO PELO CEE-PA PELA RESOLUÇÃO Nº 085 DE 30/01/2014

DECLARAÇÃO
(Morador sem comprovante de posse do imóvel próprio)

Eu
_______________________RG_____________
CPF:______________________________, declaro a Congregação de Santa Cruz,
mantenedora do Colégio Dom Amando, e com anuência das duas testemunhas abaixo
qualificadas
e
assinadas,
que
resido
no
situado
endereço_______________________________________________________________
_______________________________desde____/_____(Mês e ano), porém o imóvel
não possui IPTU e/ou recibo de compra e venda. Por ser verdade firmo a presente
declaração.
Declaro também que estou ciente e concordo com a coleta dos dados indicados neste
documento, os quais serão utilizados pelo Colégio Dom Amando com a finalidade de
avaliação do enquadramento do candidato à bolsa de estudos quanto ao cumprimento
dos requisitos constantes da Lei 12.101/09, bem como concordo com o fornecimento
destas informações aos órgãos públicos vinculados à educação, na esfera federal,
estadual ou municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) que vierem a solicitá-los ou quando a eles enviados para cumprimento de
dever legal, tudo isso em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18). Por fim, compromete-se o Colégio Dom Amando com a guarda e proteção
dos dados que lhe foram fornecidos.
Testemunha 01:____________________________________________________
Testemunha 02: ____________________________________________________

________________________, _____ / _____ / _______ (local, data)

_________________________________
NOME DO DECLARANTE
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COLÉGIO DOM AMANDO
CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
RECONHECIDO PELO CEE-PA PELA RESOLUÇÃO Nº 085 DE 30/01/2014

DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
Eu,
_____________________________________________________________,
portador (a) do RG sob o nº _____________________, inscrito (a) no Cadastro de Pessoa
Física
(CPF)
sob
o
nº
_____________________,
e
________________________________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade (RG) sob o nº __________________, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física
(CPF) sob o nº________________________________, ambos residentes à Rua
____________________________________________________________,
Bairro
____________________________ Cidade de ______________________, declaramos,
sob penas da lei, que convivemos em União Estável desde ___/___/____, de natureza
familiar, pública e duradoura com o objetivo de constituição da família nos termos dos
artigos 1723 e seguintes do Código Civil. Assim sendo, por ser o aqui declarado a mais
pura expressão da verdade, assinamos esta declaração para que surta seus efeitos
legais.
Declaro também que estou ciente e concordo com a coleta dos dados indicados neste
documento, os quais serão utilizados pelo Colégio Dom Amando com a finalidade de
avaliação do enquadramento do candidato à bolsa de estudos quanto ao cumprimento
dos requisitos constantes da Lei 12.101/09, bem como concordo com o fornecimento
destas informações aos órgãos públicos vinculados à educação, na esfera federal,
estadual ou municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) que vierem a solicitá-los ou quando a eles enviados para cumprimento de
dever legal, tudo isso em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18). Por fim, compromete-se o Colégio Dom Amando com a guarda e proteção
dos dados que lhe foram fornecidos.
________________________, _____ / _____ / _______ (local, data)

____________________________________________ 1º Declarante
____________________________________________ 2º Declarante
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DECLARAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS
Eu, ___________________________________________________________________,
portador (a) da carteira de identidade nº _________________________, órgão de
expedição ___________________, do CPF nº_______________________________,
declaro para os devidos fins que estou separado (a) de corpos desde a data de _____ de
_________________________ de _______, do Sr. (a) __________________________
______________________________________________________________________.
Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art. 299, do Código Penal, que versa
sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo em crime
de falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das
informações prestadas poderá indeferir a solicitação do candidato.
Declaro também que estou ciente e concordo com a coleta dos dados indicados neste
documento, os quais serão utilizados pelo Colégio Dom Amando com a finalidade de
avaliação do enquadramento do candidato à bolsa de estudos quanto ao cumprimento
dos requisitos constantes da Lei 12.101/09, bem como concordo com o fornecimento
destas informações aos órgãos públicos vinculados à educação, na esfera federal,
estadual ou municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) que vierem a solicitá-los ou quando a eles enviados para cumprimento de
dever legal, tudo isso em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18). Por fim, compromete-se o Colégio Dom Amando com a guarda e proteção
dos dados que lhe foram fornecidos.
________________________, _____ / _____ / _______ (local, data)
_____________________________________________________
Assinatura do declarante
Testemunha 1 ________________________________________
testemunha 2 _________________________________________

ATENÇÃO: 1. As testemunhas deverão ser maiores de 18 anos e não pertencentes à
família do declarante; 2. Anexar fotocópia da carteira de identidade e do CPF (cartão do
CPF, comprovante de inscrição no CPF ou documento oficial no qual conste o número
do CPF) das testemunhas;
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DECLARAÇÃO QUE NÃO RECEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA E AJUDA DE
CUSTO
Eu_____________________ (informar o nome do responsável pelo recebimento da
pensão alimentícia), portador (a) do RG n.º ________________________ e do CPF n. º
__________________, declaro, sob as penas da lei, que não recebo pensão alimentícia
mensalmente, para ________________________________________ (informar o nome
dos filhos (a). Declaro ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta
declaração, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou
documentos falsos ou divergentes implicam na exclusão no processo de Bolsa de Estudo
do Colégio Dom Amando, assim como me obrigo a imediata devolução dos valores
indevidamente recebidos, além das medidas judiciais cabíveis. Importante: Em caso de
haver processo judicial tramitando, sugere-se anexar a esta declaração, cópia do mesmo
ou comunicado do profissional de direito responsável pela causa.
Declaro também que estou ciente e concordo com a coleta dos dados indicados neste
documento, os quais serão utilizados pelo Colégio Dom Amando com a finalidade de
avaliação do enquadramento do candidato à bolsa de estudos quanto ao cumprimento
dos requisitos constantes da Lei 12.101/09, bem como concordo com o fornecimento
destas informações aos órgãos públicos vinculados à educação, na esfera federal,
estadual ou municipal, e ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) que vierem a solicitá-los ou quando a eles enviados para cumprimento de
dever legal, tudo isso em conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18). Por fim, compromete-se o Colégio Dom Amando com a guarda e proteção
dos dados que lhe foram fornecidos.
________________________, _____ / _____ / _______ (local, data)

____________________________________________________
Assinatura do declarante
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