
ANEXO C

TERMO DE COMPROMISSO PARA RENOVAÇÃO DAS INCRIÇÕES

Eu,  __________________________________________________  inscrito  sob  o
CPF________________, venho requerer ao IFRS - Campus Caxias do Sul renovação da inscrição
para auxílio estudantil do ano de _____ e declaro que as informações prestadas são verdadeiras e
que poderão ser verificadas por visita domiciliar e/ou entrevista.  Informo que estou ciente de que a
prestação de informação falsa  apurada antes e/ou posteriormente à concessão do benefício,  em
procedimento  que  me  assegure  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  ensejará  o  indeferimento  da
solicitação, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. Informo ainda que estou ciente
dos termos do edital ao qual estou me candidatando e que informarei quaisquer alterações na minha
situação acadêmica e socioeconômica a CAE. Também afirmo estar ciente das condicionalidades
que devo cumprir para seguir recebendo o referido auxilio, conforme descritas no edital.

 Caxias do Sul, ______ de __________ de 201___

__________________________________

         Assinatura do estudante ou responsável legal (se menor de idade)

ANEXO D

TERMO DE COMPROMISSO PARA INSCRIÇÃO

Eu,  __________________________________________________  inscrito  sob  o
CPF________________ ,venho requerer ao IFRS - Campus Caxias do Sul  a inscrição para auxílio
estudantil do ano de _____ e declaro que as informações prestadas são verdadeiras e que poderão
ser verificadas por visita domiciliar e/ou entrevista.  Informo que estou ciente de que a prestação de
informação falsa apurada antes e/ou posteriormente à concessão do benefício, em procedimento que
me assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o indeferimento da solicitação, sem prejuízo
das sanções penais eventualmente cabíveis. Informo ainda que estou ciente dos termos do edital ao
qual estou me candidatando e que informarei quaisquer alterações na minha situação acadêmica e
socioeconômica a CAE. Também afirmo estar ciente das condicionalidades que devo cumprir para
seguir recebendo o referido auxilio, conforme descritas no edital.       

  Caxias do Sul, ______ de __________ de 201___

     ______________________________  

 Assinatura do estudante ou responsável legal (se menor de idade)


