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ANEXO   II   
  

(      )    DECLARAÇÃO   DE   ALUGUEL   SEM   CONTRATO   
  

Eu    (proprietário   do   imóvel) ,    _______________________________________________ ,   
RG  ____________________ e  CPF  ______________________ ,  residente  e        
domiciliado  no  endereço     
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________   

nos  termos  do  Edital  nº  9/2021  do  Programa  de  Assistência  Estudantil  do              
Campus   Avançado  Formoso  do  Araguaia/IFTO,  declaro  TER  IMÓVEL  LOCADO           
SEM  CONTRATO,  localizado  no  endereço:       
___________________________________________________________________________   

para   o   locatário   (nome)    _____________________________________________________  

portador   do   RG    ____________________    e   CPF    ____________________________ ,   
telefone   para   contato    _____________________ no   valor   de   R$__________________   
(   ).   
Assumo  a  inteira  responsabilidade  pelas  informações  prestadas  e  declaro  estar  ciente  de  que  a                
falsidade  nas  informações  acima  implicará  nas  penalidades  cabíveis,  previstas  no  Artigo  299  do               
Código  Penal  para  o  signatário,  bem  como  a  desclassificação  do  candidato  do  Edital  nº  9/2021   do                  
Programa   de   Assistência   Estudantil   do    Campus    Avançado   Formoso   do   Araguaia/IFTO.   

Formoso   do   Araguaia-TO,                  de                                de________________     
  
  
  

  

Assinatura   do   Proprietário   do   imóvel   
  

  



  

  
  

(  )  DECLARAÇÃO  DE  ENDEREÇO  DO  DOMICÍLIO   (Apenas  para  quem  não  possui              
comprovante  de  endereço  como  água,  energia,  contrato  aluguel  e  outros.  Menores  de  18  anos,  pais  ou                  
responsável   legal   deverá   preencher   e   assinar)   

  
Eu,  _______________________________________________ RG    
_______________ e   CPF__________________________   ,  residente  e  domiciliado      
no   endereço    _______________________________________________________________ 

nos  termos  do  Edital  nº  9/2021  do  Programa  de  Assistência  Estudantil  do               
Campus   Avançado  Formoso  do  Araguaia /IFTO,  declaro  NÃO  POSSUIR          
COMPROVANTE  DE  ENDEREÇO  por  motivo:      
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________   
  
  

Assumo  a  inteira  responsabilidade  pelas  informações  prestadas  e  declaro  estar  ciente  de  que  a                
falsidade  nas  informações  acima  implicará  nas  penalidades  cabíveis,  previstas  no  Artigo  299  do               
Código  Penal  para  o  signatário,  bem  como  a  desclassificação  do  candidato  do  Edital  nº  9/2021   do                  
Programa   de   Assistência   Estudantil   do    Campus    Avançado   Formoso   do   Araguaia/IFTO.   

  

Formoso   do   Araguaia-TO,                  de                                de________________       
  
  
  

  

Assinatura   do   Estudante     
(ou   Assinatura   dos   pais   ou   responsável   legal   em   

  caso   de   menores   de   18   anos)   
  

  

  


