DOCUMENTOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A FILHOS DE
AGRICULTORES, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO
TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE DA ÁREA AGRÍCOLA CONFORME LEI N°
2.823, DE 13 DE AGOSTO DE 2019

I – Documento de identificação do aluno interessado;
II - Comprovante de matrícula do aluno interessado;
III - Comprovante de endereço do aluno interessado;
IV - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física dos componentes do núcleo
familiar do aluno interessado;
V- Declaração de que o aluno interessado se compromete a manter o cadastro
atualizado, especialmente em caso de mudança do endereço, cancelamento de
matrícula na instituição escolar ou alteração da renda, sob pena de devolução
da bolsa auxílio auferida e/ou inscrição em dívida ativa;
VI- Declaração do número de membros que compõem o núcleo familiar do aluno
interessado;
VII- Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (DAP) válida;
O requerimento deverá ser protocolado no balcão de atendimento do Município,
Quando o interessado em obter a bolsa de estudo for menor de idade, deverá
ser representado ou assistido pelos pais ou responsáveis.
Na hipótese do item IV, se a renda auferida se caracterizar como isenta da
obrigação de declaração, serão também aceitos um dos seguintes
documentos:
I - Declaração de produção rural, expedida pela Emater;
II -declaração de rendimentos com vínculo empregatício, mediante apresentação
da última folha de pagamento;
III - declaração comprobatória de percepção de rendimentos (DECORE) para o
caso de rendimentos autônomos ou pró-labore, expedida por profissional da
contabilidade devidamente habilitado.

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A FILHOS
DE AGRICULTORES

São Marcos,

de

de

Excelentíssimo Senhor:

Secretário (a) de Agricultura do Município de São Marcos RS

Eu,
CPF

,
nº

,

matriculado

no

ano

da

Escola

, vem por meio deste, requerer a
Vossa Excelência a concessão de bolsas de estudo a filhos de agricultores,
matriculados em instituições de ensino médio técnico profissionalizante da área
agrícola conforme lei n° 2.823, de 13 de agosto de 2019, para o que apresenta
a documentação anexa.

Nestes Termos
P. Deferimento

TERMO DE COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
A FILHOS DE AGRICULTORES

Eu,
CPF

,
nº

,

matriculado

no

ano

da

Escola

, me comprometo a manter o
cadastro atualizado, especialmente em caso de mudança do endereço,
cancelamento de matrícula na instituição escolar ou alteração da renda, sob
pena de devolução da bolsa auxílio auferida.
Ainda, me comprometo a desenvolver o estágio probatório curricular em projeto
e/ou atividade junto à Secretaria da Agricultura, conforme artigo 5º da Lei nº
2.823, de 13 de agosto de 2019.

Assinatura do aluno

DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR

Eu,

,

portador(a)

do RG nº

,
_,

e CPF nº

-

, declaro que a minha família é composta de
pessoas, das quais

órgão expedidor:

(

(

)

) recebem renda, conforme valores

abaixo indicados.

COMPOSIÇÃO FAMILIAR E RENDA
CPF

Nome

Parentesco

Possui Renda?

( ) sim ( ) não
( ) sim ( ) não
( ) sim ( ) não
( ) sim ( ) não
( ) sim ( ) não
( ) sim ( ) não
( ) sim ( ) não
( ) sim ( ) não
( ) sim ( ) não
( ) sim ( ) não
Renda Familiar Total
Renda Familiar dividida pelo
número de membros da família

Assinatura do aluno ou responsável

Renda Mensal

