
DECLARAÇÃO 

 

 
Eu, ____________________________________________________________________________, 

Cédula de identidade nº ____________________________, CPF nº _________________________, 

Residente e domiciliado ___________________________________________________________, 

Cidade de ____________________________________, DECLARO para os devidos fins que não 

exerço nenhuma atividade remunerada. 

Declaro para os devidos fins de direito que as afirmações acima são a expressão da verdade pelo 

que me comprometo criminalmente, sabendo que declaração falsa é crime (art. 299 do Código 

Penal).   

 

 

_____________________________(RS) ______ de __________________________ de ________ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura registrada em cartório 

 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome: ____________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________ 

CI ou CPF: ________________________________________________ 

 

 

Nome: ____________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________ 

CI ou CPF: ________________________________________________ 



DECLARAÇÃO 

 

 
Eu, ____________________________________________________________________________, 

Cédula de identidade nº ____________________________, CPF nº _________________________, 

Residente e domiciliado ___________________________________________________________, 

Cidade de ____________________________________, DECLARO para os devidos fins que NÃO  

possuo vínculo acadêmico com nenhuma Instituição de Ensino Superior Pública e/ou Gratuita como 

também de não possuir financiamento estudantil – FIES.  

Declaro para os devidos fins de direito que as afirmações acima são a expressão da verdade pelo 

que me comprometo criminalmente, sabendo que declaração falsa é crime (art. 299 do Código 

Penal).   

 

_____________________________(RS) ______ de __________________________ de ________ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura registrada em cartório 

 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome: ____________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________ 

CI ou CPF: ________________________________________________ 

 

 

Nome: ____________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________ 

CI ou CPF: ________________________________________________ 



 

 

PROUNI 
 

- AUTODECLARAÇÃO CANDIDATO COTISTA - 
 

 

 

NOME: _____________________________________________________________ 

 

 

CPF: ________________________ IDENTIDADE: _______________________ 

 

 

 

Declaro ser negro(a) de cor preta ou parda e assumo a opção de concorrer às 

vagas por meio do Sistema de Cotas para Negros(as), de acordo com os critérios e 

procedimentos inerentes ao sistema. 

 

As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira 

responsabilidade, estando Ciente que poderei responder criminalmente no caso de 

falsidade. 

 

______________, ____ de ________ de 201__. 

 

 

________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO 

 

 
Eu, ____________________________________________________________________________, 

Cédula de identidade nº ____________________________, CPF nº _________________________, 

Residente e domiciliado ___________________________________________________________, 

Cidade de ____________________________________, DECLARO para os devidos fins e em 

nome do meu grupo familiar que possuímos os seguintes bens: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Declaro para os devidos fins de direito que as afirmações acima são a expressão da verdade pelo 

que me comprometo criminalmente, sabendo que declaração falsa é crime (art. 299 do Código 

Penal).   

 

 

_____________________________(RS) ______ de __________________________ de ________ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura registrada em cartório 

 

 

 

 


