
MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Felicindo Lopes,  nº 237 - Bairro Acaiaca -  Piúma (ES) - CEP 29.285-000

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA OS CURSOS TÉCNICOS
PROFISSIONALIZANTES E GRADUAÇÃO E ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DISPÕE SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO DE
ESTUDANTES  DE  CURSOS  TÉCNICOS
PROFISSIONALIZANTES E GRADUAÇÃO, PARA
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  E  TAMBÉM
CADASTRAMENTO  E  HABILITAÇÃO  PARA
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE, PARA
O  SEGUNDO  SEMESTRE  DO  ANO  DE  2022,
CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL n.º 2.389,
DE 10 DE MAIO DE 2021.

O  Prefeito do Município de Piúma/ES, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei

Municipal nº 2.389, de 10 de maio de 2021 e o Decreto n.º 2.254, de 12 de maio de 2021, torna

público o presente Edital de chamamento público nos termos que segue.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Ficam notificados os estudantes de cursos técnicos profissionalizantes ou graduação que

estão  abertas  as  inscrições  para  prestação  de  contas,  cadastramento  e  habilitação  para  a

concessão de Auxílio-transporte,  para o  SEGUNDO semestre do ano de 2022,  devendo ser

observadas as disposições deste Edital e da Lei Municipal n.º 2.389/2021 e demais requisições e

determinações do Poder Executivo, objetivando o cumprimento das regras estabelecidas.

1.2 - É de exclusiva responsabilidade do estudante o acompanhamento de todas as publicações

relativas ao processo e o conhecimento da legislação para a concessão de auxílio financeiro,

devendo antes certificar-se de que atende a todas as condições e critérios previstos neste Edital
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para, então, apresentar os documentos necessários exigidos no ato da inscrição e por ocasião da

convocação, não podendo sobre essas, a qualquer tempo ou esfera, alegar desconhecimento.

1.3  -  Poderão  ser  beneficiados  todos  os  estudantes  de  cursos  na  modalidade  presencial  ou

semipresencial,  sendo de  graduação  ou cursos técnicos  profissionalizantes  (contemplados no

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do INEP), que se cadastrarem, observadas as condições

da Lei Municipal n.º 2.389/2021.

1.4 - As etapas deste processo estão descritas no Cronograma deste Edital (Item 11).

1.5 - Não serão feitas inscrições, e nem aceitos documentos obrigatórios ou assinatura do termo

de ciência e compromisso (Anexo V) fora do prazo estipulado no Cronograma. Por conseguinte,

os estudantes que assim fizerem, não serão contemplados com o benefício do Auxílio-transporte,

de que trata a Lei Municipal n.º 2.389/2021.

1.6 - A validade do Auxílio-transporte será durante o SEGUNDO semestre do ano letivo de 2022

ou até a desvinculação do estudante com a instituição (trancamento, transferência ou conclusão

do curso), havendo a possibilidade, a critério do ordenador de despesa, da renovação, através de

termo aditivo.

1.7 – Quaisquer dúvidas sobre este Edital deverão ser esclarecidas presencialmente, das 9h às

16h, no endereço Rua Feliciano Lopes, n.º 23, Bairro Acaiaca – Piúma/ES – CEP.: 29.285-000,

Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  ou através do e-mail  transporte.pmp.es@gmail.com,

identificando o assunto do e-mail da seguinte forma: Edital N.º 004/2022 – Dúvidas.

2. DAS INSCRIÇÕES E CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO

2.1 - Para realizar a inscrição, o candidato deverá estar de acordo com este Edital e atender as

exigências e requisitos preconizados por ele.

2.2 - Os candidatos que desejarem se inscrever para a seleção deste Edital deverão entregar a

documentação prevista no Item 3 deste Edital, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, na

Rua Feliciano Lopes, n.º 23, Bairro Acaiaca – Piúma/ES – CEP.: 29.285-000, no período previsto

mailto:transporte.pmp.es@gmail.com
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no Cronograma (Item 11). Os documentos deverão estar em envelope lacrado, identificados da

seguinte forma: Edital n.º 004/2022, nome completo do estudante, telefone para contato e e-

mail.

2.2.1 -  Para os estudantes que já  participaram do processo seletivo do  primeiro semestre  e

tiveram os  seus  pedidos  deferidos,  deverão  preencher  a  declaração  constante  no  Anexo  VI,

afirmando que continuam atendendo os requisitos deste Edital.

2.3 - Uma vez efetuada a inscrição no período determinado neste Edital, não será possível fazer

nova inscrição, nem solicitar alteração dos dados.

2.4 - O estudante que deixar de apresentar qualquer documentação solicitada ou que não atender

às exigências deste Edital será eliminado.

2.5 - Para os pedidos indeferidos, os estudantes terão o prazo estipulado no Cronograma deste

Edital para apresentar recursos.

2.6  -  Para  os  pedidos  de  inscrição  do  Auxílio-Transporte  nos  quais  forem  identificadas  e

comprovadas informações ilegítimas, o estudante será eliminado.

2.7 -  O estudante que estiver cursando o 2º (segundo) curso superior (graduação) terá direito a

75% (setenta e cinco por cento) do valor do benefício;

2.8 - Terá preferência o estudante que realizar estágio na Administração Pública do Município de

Piúma.

2.9 – A Secretaria de Desenvolvimento não se responsabilizará pelo preenchimento incorreto dos

dados  da  inscrição,  sendo  de  inteira  responsabilidade  do  estudante  a  inserção  de  suas

informações.

3. DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE

3.1 - Documentação necessária e obrigatória para a inscrição:

a) Ficha de Requerimento de Inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo I);
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b) Cópia da Carteira de Identidade Civil (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

c) Cópia do CPF;

d) Cópia do Título de Eleitor;

e)  Cópia  de Comprovante  de  Residência  no Município  de  Piúma há,  pelo  menos,  12  (doze)

meses, mediante a apresentação de um dos documentos previstos nas alíneas do inciso III, do

art. 2º da Lei Municipal n.º 2.389/2021, sendo:

I - Dois (02) comprovantes de residência (fatura de água, energia elétrica, telefonia). Um datado

de 12 (doze) mês anteriores à data da publicação deste Edital e outro de uma fatura atual (no

máximo dois meses) demonstrando que ainda reside no Município de Piúma; ou

II - Contrato de locação, com firmas reconhecidas em Cartório. O requerente deverá apresentar

contrato de 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste Edital; ou

III - Cartão de Saúde da Família ou Cartão do SUS, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde

de Piúma; ou

IV - Declaração ou histórico escolar de ter estudado no ano anterior na rede pública de ensino do

Município de Piúma.

§1°. O comprovante para provar residência no Município de Piúma, por mais de 12 (doze) meses,

terá como referência, para a contagem do prazo, a data de publicação deste Edital.

§2º. Os alunos que foram beneficiados com o auxílio-transporte no primeiro semestre deste ano,

ficam obrigados a apresentar a declaração constante no anexo VI e dispensados da apresentação

dos documentos a que se referem as alíneas “a”, “b”, “c’”, “d” e “e”.

§3º. Os alunos que foram beneficiados com o auxílio no semestre anterior, deverão apresentar

atestado de frequência e nas matérias cursadas no semestre anterior.
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§4º. Os alunos que foram beneficiados com o auxílio no semestre anterior e que deixaram de

apresentar a prestação de contas ou tiveram sua respectiva prestação de contas rejeitada, não

receberão o auxílio no segundo semestre de 2022.

f) Documento que comprove matrícula e período em curso técnico profissionalizante ou curso de

graduação, sendo aceito a declaração da instituição de ensino ou histórico parcial do estudante ou

boleto bancário  recente,  referente  a  mensalidade do curso,  devidamente quitado ou qualquer

outro documento válido para esta finalidade;

g)  Comprovante  de  frequência  no  curso  técnico  ou  curso  de  graduação,  sendo  este  um

documento emitido e assinado por um representante da instituição de ensino com nome legível e

especificação do cargo que ocupa. Também será aceito o documento extraído do sítio eletrônico

da  instituição,  desde  que  seja  possível  atestar  sua  veracidade  pela  Administração  Pública

Municipal. Considera-se que:

I - É necessário que o estudante tenha alcançado, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de

frequência no semestre anterior;

II - Caso o estudante esteja no início do curso (primeiro semestre ou período), deverá comprovar

sua frequência após o primeiro mês de aula;

Parágrafo Único. Se o estudante requerente estiver matriculado em curso semipresencial, deve

informar,  por  meio  de documentação,  o percentual  de dias  letivos  com aulas  presenciais  em

atendimento aos §§1º e 2º do art. 1º da Lei Municipal n.º 2.389/2021.

h) Declaração da utilização de transporte, para deslocamento do Município de Piúma, para outra

cidade, para frequentar o curso técnico ou curso de graduação. Esta declaração deverá ser feita

pelo próprio estudante, que assinará os seus termos, devendo constar:

I - O trajeto/percurso realizado para acesso ao ensino superior;

II - A instituição que frequenta e a forma do ensino (presencial ou semipresencial);

III - A distância entre Piúma e a instituição de ensino;
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IV - O tipo de transporte utilizado, o custo mensal, o número de dias por semana, ou no mês, que

utiliza o transporte e outras informações que julgue necessárias.

i) Comprovante que fez ou está fazendo estágio na Administração Pública do Município de Piúma.

Serão aceitos: contrato de estágio, declaração ou outro documento que comprove a realização do

estágio.

j)  Declaração atestando já  ter  concluído  outro  curso  superior  (graduação),  além do  que  está

cursando (Anexo II), se for o caso.

4 - DOS RECURSOS

4.1  -  O  recurso  possibilita  ao  estudante  contestar  o  Resultado  Parcial  de  Indeferimento,

acrescentando novas informações para comprovar os requisitos exigidos neste Edital.

4.2 - A interposição de recurso será feita mediante o preenchimento do formulário próprio para

recursos  (Anexo  IV),  devendo  este  e  qualquer  outro  documento  complementar  (não  sendo

aqueles obrigatórios exigidos na inscrição)  serem digitalizados e enviados como arquivo (pdf)

único para o endereço de e-mail transporte.pmp.es@gmail.com, identificando o assunto do e-mail

da seguinte forma: Edital n.º 004/2022 – Recurso.

4.3 - Os recursos somente serão aceitos até as 16h00min (Horário de Brasília) do último dia do

prazo estipulado para a fase recursal que consta no Cronograma (Item 11).

4.4 - Não serão aceitos recursos interpostos por outras formas e meios não estipulados neste

Edital, bem como aqueles que não apresentarem fundamentação ou embasamento.

4.5 - Os recursos serão analisados, em única instância, sendo vedada a interposição de novo

recurso após o prazo determinado no Cronograma.

5. DA ELIMINAÇÃO DO ESTUDANTE

5.1 - Será eliminado, em qualquer tempo, o estudante que:

a) Não cumprir aos critérios e condições dispostos neste Edital;

mailto:transporte.pmp.es@gmail.com
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b) Perder os prazos estabelecidos;

c) Fraudar ou prestar informações falsas;

d) Não enviar toda documentação obrigatória;

e) Não enviar as declarações em Anexo neste Edital devidamente preenchidas e assinadas;

6. DO CANCELAMENTO

6.1  -  O cancelamento  do benefício  para  o  estudante  poderá  ocorrer,  a  qualquer  tempo,  nos

seguintes casos:

a) Não cumprimento dos critérios dispostos no edital, exceto os casos com justificativas formais

deferidas pela Comissão responsável pelo processo de concessão do Auxílio-Transporte;

b) Automaticamente, na conclusão do curso;

c) Devido ao interesse público, devidamente justificados;

d) Devido a questões financeiras do Município de Piúma;

e) Omissão, prestação de informações falsas ou incompletas, por parte do estudante, no processo

de inscrição;

f) Não comparecimento do estudante com inscrição deferida ou de seu procurador legal, na data

prevista  no Cronograma (item 11),  para  assinatura  do  termo de ciência  e  compromisso para

concessão do Auxílio-Transporte;

g) Os estudantes que tiverem o auxílio cancelado somente poderão retornar ao programa, no

próximo ano letivo ou mediante avaliação realizada pela Comissão responsável.

7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 - O estudante deverá apresentar comprovantes de despesas com transporte sempre ao final

de cada semestre, de acordo com a Lei Municipal n.º 2.389/2021.
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7.2  -  A  título  de  prestação  de  contas  deverá  ser  apresentado  ao  setor  de  Protocolo  da

Administração Pública Municipal, indicando o processo administrativo  (Edital n.º 003/2022) que

trata da inscrição do candidato, os seguintes documentos:

I - Comprovante de frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos dias letivos

presenciais;

II - Enquanto persistir a pandemia da COVID-19 ou qualquer outra calamidade pública que possa

interferir na realização de aula presencial ou não, deverá apresentar declaração da instituição de

ensino  dizendo  quais  os  dias  letivos  as  aulas  foram  suspensas  ou  em formato  “remoto”/  “a

distância”, bem como a quantidade de dias letivos realizados efetivamente de forma presencial;

III  -  Cópia  na  nota  fiscal  de  serviço  ou  caso  tenha  utilizado  o  valor  para  abastecimento  de

combustível, os referidos cupons fiscais/notas fiscais de abastecimentos, a fim de comprovar as

despesas  com  transporte  para  a  realização  de  curso  técnico  profissional  e  curso  superior

(graduação).

Parágrafo único: Todos os dados, requerimentos, recursos, documentos, atualizações, prestações

de contas, renovações de pedidos deverão tramitar dentro de um único processo administrativo

individual,  no  qual  ficará  registrado  todo  o  histórico  da  concessão  do  auxílio  ao  estudante,

conforme art. 6° do Decreto n.º 2.254/2021.

7.3-  O período da prestação de contas fica prorrogado e acontecerá nos dias 27 a 28 de

julho de 2022, no horário  09h ás 17h , na secretaria de fazenda (vide tabela item 11);

7.4 - A ausência da prestação de contas ou a sua reprovação ensejará no indeferimento de novo

pedido  de  concessão  do  auxílio,  devendo  o  valor  repassado  ser  restituído  integralmente  e

atualizado monetariamente, cabendo à Administração Pública Municipal promover a inscrição do

débito em dívida ativa  e  no cadastro  de inadimplentes,  podendo ainda protestar  e  realizar  a

execução por via judicial, conforme redação da Lei Municipal n.º 2.389/2021.
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8. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento do Auxílio Transporte será efetuado mensalmente, exceto:

I - nos meses de janeiro e julho, quando não haverá pagamentos;

II - no mês de dezembro, quando o auxílio será reduzido em 50% (cinquenta por cento).

8.2 - Os valores serão pagos de acordo com o seguinte planejamento:

I  -  1º  (primeiro)  trimestre,  referente  a  fevereiro  e  março:  1ª  (primeira)  quinzena  do  mês  de

fevereiro;

II - 2º (segundo) trimestre, referente a abril, maio e junho: 1ª (primeira) quinzena do mês de abril.

8.3 - O valor a ser custeado mensalmente pelo Município, por aluno, terá como base o valor da

Unidade Fiscal do Município de Piúma (UFMP), assim discriminado:

I - até 75 (setenta) UFMP por mês, para os estudantes que estiverem matriculados em instituições

de ensino localizadas em municípios com distância de ida e volta para Piúma maior que 60 km

(sessenta quilômetros) e menor que 100 km (cem quilômetros);

II - até 125 (cem) UFMP por mês, para os estudantes que estiverem matriculados em instituições

de ensino localizadas em municípios com distância de ida e volta para Piúma maior que 100 km

(cem quilômetros) e menor que 200 km (duzentos quilômetros);

III - até 150 (cento e vinte e cinco) UFMP por mês, para os estudantes que estiverem matriculados

em instituições de ensino localizadas em municípios com distância de ida e volta para Piúma

maior que 200 km (duzentos quilômetros) e menor que 300 km (trezentos quilômetros). 

Parágrafo Único: O valor da UFMP em 2022 é de R$ 4,00 (quatro reais) – Decreto n.º 2.329/2021,

conforme o Anexo I da Lei n.º 2.389/2021.

8.5 - O repasse do auxílio financeiro ocorrerá, por meio de depósito bancário, em conta pessoal

do/a estudante, informada na ficha de inscrição.
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9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1 - Qualquer estudante poderá impugnar este Edital, conforme prazo estipulado no Cronograma

(Item  11),  desde  que  fundamentadamente,  devendo  indicar  detalhadamente  o  objeto  da

impugnação.

9.2-  9.2  -  As  impugnações  serão  feitas  de  forma  presencial,  para  isto  o  estudante  deverá

comparecer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, localizada na Rua Feliciano Lopes, n.º

23, Bairro. Acaiaca -  Piúma (ES) - CEP 29.285-000, das 09h às 16h.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - O estudante deverá seguir rigorosamente as instruções contidas neste Edital, assumindo

total  responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.  Na hipótese de declaração

falsa ou que difere dos documentos originais, o estudante será eliminado.

10.2 - Caso o estudante tenha perdido algum dos documentos necessários para sua inscrição,

será aceito em substituição a cópia do Boletim de Ocorrência emitido no último mês.

10.3 - Por necessidade ou conveniência da Administração Pública, durante a vigência do termo de

ciência e compromisso para concessão do Auxílio-transporte, o estudante poderá ser convocado a

apresentar outros documentos que se fizerem necessários, além dos estipulados neste Edital;

10.4 - No decorrer do termo de ciência e compromisso para concessão do Auxílio-transporte, o

estudante será avaliado pela comissão responsável, pela sua conduta e responsabilidade.

10.5 - De acordo com a legislação processual civil em vigor fica eleito a Comarca de Piúma, foro

competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente processo.

10.6-Nenhum  estudante  requerente  do  benefício  do  Auxílio-transporte  poderá  alegar

desconhecimento das normas contidas neste Edital e suas retificações (se houver).
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11. CRONOGRAMA

ETAPA DATAS

Publicação do Edital 22 de julho de 2022.

Impugnação ao Edital 25 de julho de 2022, até as 16h:00min

Resposta a Impugnação 26 de janeiro de 2022.

PRORROGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE
CONTAS

01 e 02 de agosto de 2022 de 08h as 16:00
horas

Divulgação do Resultado SOBRE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

03 de agosto de 2022

Inscrição e recebimento dos envelopes com
documentos de comprovação para

cadastramento
04 e 05 de agosto de 2022

Divulgação do Resultado Parcial
(Deferidos e Indeferidos)

08 de agosto de 2022.

Fase Recursal 09 de agosto de 2022 até as 16:00 horas.

Divulgação do Resultado Final 10 de agosto de 2022.

Assinatura do Termo de Ciência e
Compromisso para concessão do auxílio-

transporte

11 de agosto de 2022 até as 16:00 horas.

Piúma/ES, 22 de julho de 2022.

Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito do Município de Piúma

 Gustavo Meyrellis 
Secretário de Desenvolvimento

Sebastião Elias Campos Junior
Secretária Municipal de Fazenda e Finanças
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA AUXÍLIO-TRANSPORTE

DADOS PESSOAIS:

Nome completo: ____________________________________________________________

Data de nascimento: _____/_____/_______ Sexo: (  ) M (  ) F

Filiação:________________________________________________________________________

Documento de identidade (RG): _______________ CPF: ________________________________

Estado civil: _______________________ Título de Eleitor: _______________________________

Endereço:_________________________________________ Bairro: _______________________

Telefone de contato:__________________E-mail:______________________________________

Profissão: ______________________________________________________________________

Há quanto tempo reside no município de Piúma? _______________________________________

DADOS ACADÊMICOS:

Nome do Curso, Semestre e Ano: ______________________________________________

Instituição de Ensino: ________________________________________________________

Início do curso: _____________________ Término: _____________________ 

Como é forma de ensino: (  ) Presencial (  ) Semi-presencial

DADOS BANCÁRIOS:

Declaro os seguintes dados bancário para o recebimento do benefício de Auxílio-transporte (Lei

Municipal N.º 2.389/2021):

(  ) Conta Corrente    

Banco:_________________________________________________________________________

Agência:______________ Conta: corrente/poupança:___________________________________

Nome:___________________________________________________CPF: _________________



MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Felicindo Lopes,  nº 237 - Bairro Acaiaca -  Piúma (ES) - CEP 29.285-000

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE QUE JÁ POSSUI UMA GRADUAÇÃO

Eu,_____________________________________________________CPF:__________________

_______RG:____________________________DECLARO  ter  concluído  o  curso  de  graduação

_________________________________________________  na  Instituição  de  Ensino  Superior

____________________________________________________________.

Sob as penas das Leis Civil e Penal,  DECLARO que as afirmações acima são a expressão da

verdade pelo que me comprometo criminalmente, sabendo que declaração falsa é crime (art. 299

do Código penal).

Piúma, ____de ______________________de__________

__________________________________

Assinatura



MUNICÍPIO DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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ANEXO IV

FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE RECURSO

Eu,_______________________________________________________________________CPF:________

_________RG:___________,  telefone  de  contato______________________,  venho  recorrer  junto  à

Comissão  responsável  pelo  EDITAL DE CHAMAMENTO  PÚBLICO Nº______________________ do

indeferimento  do  Auxílio-Transporte,  pelos  motivos  que  seguem:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________

Documentos em anexo (  ) sim (  ) não

Por ser verdade o exposto acima, solicito um parecer.

Piúma, ____de ______________________de__________

__________________________________

Assinatura
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ANEXO V

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE

Pelo presente, venho requerer o benefício do Auxílio-transporte, na forma da Lei Municipal Nº

2.389/2021  de  pelo  período  de  ___/___/2022  à  ___/___/2022.  Comprometo-me  a  informar

imediatamente a Prefeitura Municipal de Piúma, se houver alteração das condições necessárias

para  concessão  do  auxílio  financeiro,  alterações  da  Instituição  de  Ensino  e  de  endereço

residencial. 

Estou ciente das regras para concessão do benefício estabelecidas pela legislação municipal e

pelo  Edital  n.°  001/2022,  de que  responderei  civil,  criminal  e  administrativamente  por  prestar

informações incorretas ou falsas.

Declaro estar ciente de todas as minhas obrigações documentais para fins de comprovação da

correta aplicação dos valores recebidos.

Piúma-ES, _______ de ____________________________ de 2022.

_________________________________________________________

Assinatura
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO

Eu,_____________________________________________________CPF:__________________

RG:_______________,  estudante  da  Faculdade  __________________________________,

como já informado, localizada no Município de _______________________ DECLARO para os

devidos  fins que  realizei  o  cadastro  para  o  auxílio-transporte,  Edital  n.°  003/2022,  segundo

semestre e entreguei os documentos a que se referem as alíneas “a”, “b”, “c’”, “d” e “e” do item 03

deste  Edital,  sendo  contemplado  com  o  benefício.  DECLARO,  ainda,  que  os  documentos

apresentados condizem com minha realidade. 

Sob  as  penas  das Leis  Civil  e  Penal,  DECLARO,  por  fim,  que  as  afirmações  acima são  a

expressão da verdade pelo que me comprometo criminalmente, sabendo que declaração falsa é

crime (art. 299 do Código penal).

Piúma-ES, _______ de ____________________________ de 2022.

_________________________________________________________

Assinatura


