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RETIFICAÇÃO
EDITAL SIMPLIFICADO AUXÍLIO PÓS-GRADUAÇÃO CONECTADA
Nº03/2020 /PROPESPG/PROEAC/UNIFAP - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
ELETRÔNICO E DADOS MOVÉIS
21 DE OUTUBRO DE 2020.

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIA TORNA PÚBLICA A
RETIFICAÇÃO DOS ITENS ABAIXO DO EDITAL Nº 03/2020/PROPESPG/PROEAC/UNIFAP:
1. RETIFICAÇÃO AOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO DE ORIGEM ESTRANGEIRA:
Onde se lê:
Anexo I- Documentos a serem entregues:
02
06
07

Cópia do CPF (do estudante e membros do grupo familiar).
Comprovante de residência atualizado;
CComprovante de renda do (a) aluno (a) e dos integrantes do grupo familiar

Leia-se:
02

Anexar cópia do Passaporte ou equivalente que comprove registro de estrangeiro

permanente ou temporário no Brasil;
06

Declaração de residência em anexo com as devidas assinaturas ou comprovante

de locação que conste nome do discente, locatário e endereço.
07

Poderá ser anexado comprovante de participação no Programa de Alianças para

a Educação e Capacitação –PAEC OEA/GCUB.

2. RETIFICAÇÃO A TODOS OS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO CERTAME:
As incrições que antes encerrariam 30.10.2020 estão prorrogadas até 03.11.2020.
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DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, ________________________________________________________________________________________,
(proprietário do imóvel ou cedente)

Residente à ___________________________________________ , bairro ________________________________
,Cidade _________________________________________ UF _______ CEP _____________.
Inscrito (a) no CPF nº___________________, RG nº ______________________, Órgão Expeditor/UF
___________.
DECLARO, a pedido do(a) interessado(a) e para os devidos fins a comprovação de residência, que o(a) Sr(a),
________________________________________________________________________________________,
(nome completo aluno)
Inscrito (a) no CPF nº___________________, RG nº ______________________, Órgão Expeditor/UF
___________.
Endereço:________________________________________ , bairro _________________________ ,
Cidade _________________________________________ UF _______ CEP _____________ é residente neste
endereço na condição de:
( ) Membro da família, (________________)
( ) Imóvel cedido/comodato
( ) Alugado sem contrato de locação
( ) Outros _____________________________________

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente
declaração pode implicar na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos,
se o documento é particular.”
Macapá-AP, _______de__________________ de _____.

________________________________________________
Assinatura do Declarante

Observações:
1) Anexar cópia do documento de Identidade, para confirmação da veracidade das informações.

