
 

Anexo III- Declaração de Renda Familiar 
 

Eu,_______________________________________________________, portador/a do 

CPF nº_________________ e RG/RNE nº.__________________, declaro, sob as penas 

da lei e para fins de comprovação junto à Agência UFPB de Cooperação Internacional,    

que    meu    núcleo    familiar    possui    renda    mensal  igual ou inferior a 3(três) 

salários mínimos per capita, sendo assim discriminada: 

 

NOME PARENTESCO OCUPAÇÃO RENDA 

    

    

    

    

    

    

  TOTAL  

 

Declaro, ainda, que estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às 

sanções prescritas no Código Penal* e às demais cominações legais aplicáveis. 

 

 
Por ser a expressão da verdade, subscrevo. 

 
 
 

Local:  Data:  /  / 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

Assinatura do Candidato/a 
 
 

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade 
ideológica Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
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 fato 
juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um 
a três anos, e multa, se o documento é particular. 

 
 
 



 
 

 
 

Observação: 
 

Anexar junto à essa declaração os seguintes documentos: 
 

1) Cópia do RG e CPF de todos os membros que residem com o requerente; 

2) Cópia do Comprovante de residência atualizado (último mês); 

3) Cópia do Contrato de aluguel. Em caso de divisão de dependências com 

outras pessoas, é necessário elaborar uma declaração das pessoas 

residentes; 

4) Comprovante de renda (holerite) de todos os membros que residem com o 

requerente, inclusive, do próprio requerente, conforme abaixo: 

I. Desempregados 

• Apresentar cópia de Carteira de Trabalho de todos os membros familiares. 

II. Trabalhadores de economia formal: 

• Apresentar cópia do holerite mais recente. 

III. Trabalhadores de economia informal-autônomos: 

• Apresentar declaração (modelo anexo 2) de próprio punho, contendo a 

atividade que exerce e o valor de renda recebida mensalmente; 

• Apresentar cópia da carteira profissional: Folha de rosto, dados pessoais, 

folha do último contrato de trabalho e página seguinte em branco 

IV. Familiares aposentados ou pensionistas 

• Apresentar o extrato de pagamento do benefício. Se o trabalhador for 

assegurado pelo INSS, com o NIT do trabalhador o extrato poderá ser obtido 

online através do site www.inss.gov.br 

 
 
 


	Local:  Data:  /  /

