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DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO/RENDIMENTOS 

 
 

Nome Discente:  __________________________________________________________________________________  

Número de matrícula: ______________________________________________________________________________  

Endereço residencial:  _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

E-mail (s):  ______________________________________________________________________________________  

Telefones de contato:  _____________________________________________________________________________  

RG: ____________________ Órgão Expedidor: __________________ Data da Expedição: ______________________ 

CPF: _____________________________________ Data de nascimento: _____________________________________ 

Dados Bancários: Banco _____________________________ Ag. ________________ C/C _______________________ 

Tem vínculo empregatício: (    ) Sim     (    ) Não 

Caso tenha vínculo empregatício, terá afastamento para cursar a Pós-Graduação? (    ) Sim  (    ) Não 

O afastamento, será (    ) Total ou (    ) Parcial. 

Considerando que tenho vínculo empregatício e o valor do meu rendimento é superior ao da bolsa, declaro que não sou 

candidato (a) a bolsa (    ). 

Declaro que não sou candidato (a) a bolsa por outros motivos (    ). 

Caso tenha vínculo empregatício e o valor do rendimento seja inferior ao da bolsa (descreva qual e anexe a esta 

declaração a documentação comprobatória (privado ou público; carga horária e remuneração em reais; nome da empresa 

ou órgão):  ______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

Havendo disponibilidade e tendo vínculo empregatício com valor do rendimento inferior ao da bolsa, sou candidato (a) a 

bolsa, solicitando afastamento sem remuneração (    ). 

Havendo disponibilidade e tendo vínculo empregatício com valor do rendimento inferior ao da bolsa, sou candidato (a) a 

bolsa, sem afastamento e com a remuneração (    ). 

Havendo disponibilidade e tendo vínculo empregatício com valor do rendimento inferior ao da bolsa, sou candidato (a) a 

bolsa, solicitando afastamento e com a remuneração (    ). 

Não tendo vínculo empregatício nem rendimento, declaro que sou candidato (a) a bolsa (    ). 

Concordo que as informações prestadas nesta declaração são verídicas e assumo total responsabilidade pelas 

mesmas, ciente de que serão utilizadas em processo de concessão de bolsa pelo PPGG, atendendo as exigências 

das agências financiadoras. 

Comprometo-me em, caso passe a receber rendimento, comunicar imediatamente ao PPGG e abdicar da bolsa a 

partir do mês em questão, caso seja necessário. 

 

 

                                                                                                                                 João Pessoa,       /        /          

 

 

 

 

Assinatura 


