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EDITAL PREG Nº 43, 11 DE ABRIL DE 2016.

BOLSAS LUSO-BRASILEIRAS SANTANDER UNIVERSIDADES

A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fundação Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em parceria com a Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Estudantis (Preae) e com a Coordenadoria de Relações Internacionais 
(CRI-RTR),  torna  público  o  Edital  de  Seleção  de  candidatos  a  BOLSAS  LUSO-
BRASILEIRAS SANTANDER UNIVERSIDADES – 2016, destinadas a acadêmicos de 
graduação presenciais da UFMS, observadas as seguintes especificações:

1. Objetivo
1.1. Possibilitar aos acadêmicos dos cursos de graduação presenciais da Universidade Federal 
de  Mato  Grosso  do  Sul  oportunidade  de  mobilidade  internacional  em  Portugal  por  um 
semestre letivo, em instituições de ensino superior com as quais a UFMS mantém acordo de 
cooperação  e  que  participam  do  Programa  de  Bolsas  Luso-Brasileiras  Santander 
Universidades. 

2. Quantidade de Bolsas e Valor
2.1. Serão concedidas 5 (cinco) bolsas, no valor R$ 13.800,93 (treze mil oitocentos reais e 
noventa  e  três  centavos),  cada  uma,  que  serão  pagas  em  cota  única  aos  acadêmicos 
selecionados,  via  crédito  em  conta  corrente  de  titularidade  do  acadêmico  e  mantida  no 
Santander. 

2.2. As bolsas estão distribuídas por grupos de cursos, da seguinte forma:

Nº Bolsas Candidatos

1
Acadêmicos  matriculados  nos cursos:  Alimentos,  Enfermagem,  Farmácia, 
Fisioterapia,  Nutrição,  Medicina,  Medicina  Veterinária,  Zootecnia, 
Odontologia, Psicologia e Educação Física.

1
Acadêmicos matriculados  nos cursos: Administração,  Ciências  Contábeis, 
Ciências Econômicas, Comunicação Social, Processos Gerenciais, Turismo, 
Geografia, Gestão Financeira e Direito.

1
Acadêmicos  matriculados  nos  cursos:  Ciências  Biológicas,  Matemática, 
Física e Química.

1

Acadêmicos matriculados nos cursos: Agronomia, Sistemas de Informação, 
Análise de Sistemas,  Análise e Desenvolvimento de Sistemas,  Ciência da 
Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Redes 
de  Computadores,  Arquitetura  e  Urbanismo,  Construção  de  Edifícios, 
Eletrotécnica  Industrial,  Engenharia  Ambiental,  Engenharia  Florestal, 
Engenharia  Civil,  Engenharia  de  Produção,  Engenharia  Elétrica  e 
Saneamento Ambiental.

1
Acadêmicos  matriculados  nos  cursos:  Filosofia,  Artes  Visuais,  História, 
Letras,  Música,  Pedagogia,  Licenciatura  Intercultural  Indígena  Povos  do 
Pantanal, Licenciatura em Educação do Campo e Ciências Sociais.
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3. Duração e Período
3.1. O período de estudo será de um semestre letivo, iniciando-se no primeiro semestre de 
2017, de acordo com o calendário acadêmico de cada Instituição.

4. Instituições Participantes
4.1. Instituições de Ensino Superior com as quais a UFMS mantém acordo de cooperação e 
que participam do Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades 2016. 

5. Dos Requisitos para Candidatura
a) ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do artigo 5º 
do Código Civil  Brasileiro  (Lei  nº  10.406/2002),  sendo ainda  residente  e  domiciliado  no 
território nacional, brasileiro nato ou naturalizado e maior de 18 anos;
b) estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UFMS durante todo o 
processo de  seleção e  obrigatoriamente  também durante  todo o  período de  realização  do 
programa;
c) possuir baixa condição econômica social (renda bruta per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo).
d) ter integralizado no mínimo 20% e no máximo 70% do total da carga horária prevista para 
seu curso, até o período da inscrição;
e)  apresentar  perfil  de  acadêmico  de  excelência.  A  UFMS  usará  como  critério  para 
julgamento de excelência acadêmica: coeficiente de rendimento ponderado acadêmico igual 
ou superior a 7,0 (sete), com aproximação de uma casa decimal, e ausência de reprovação no 
último semestre cursado;
f)  não  ter  participado  de  nenhum programa  de  mobilidade  internacional  promovido  pelo 
Grupo Santander; 
g) não ser funcionário ou estagiário do Santander, bem como todas as pessoas envolvidas no 
presente Programa, seus cônjuges e parentes até o segundo grau; e
h) assumir gastos com transporte, alojamento, seguros internacionais de saúde e de vida e 
refeições,  inclusive  gastos  adicionais  incorridos  pelos  cônjuges,  dependentes  ou  ainda 
eventuais acompanhantes. 

6. Inscrição
6.1.  Os acadêmicos  interessados deverão  preencher,  até  06/05/2016,  o  formulário  de pré-
inscrição disponível no endereço: http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas  
6.2. Só serão avaliadas as candidaturas realizadas pelo portal descrito acima.

7. Critério de Seleção, Classificação e Desempate
7.1. A seleção será executada por uma Comissão designada pela Preg.
7.2.  Os  acadêmicos  serão  classificados  em  ordem  decrescente,  considerando-se  o  maior 
coeficiente de rendimento ponderado acadêmico.
7.2.1.  O coeficiente  de  rendimento  ponderado acadêmico  é  calculado  pelo  coeficiente  de 
rendimento do acadêmico dividido pelo coeficiente de rendimento do curso.
7.2.2. O coeficiente de rendimento do acadêmico é calculado pela média aritmética das notas 
das disciplinas cursadas pelo acadêmico.
7.2.3.  O  coeficiente  de  rendimento  do  curso  é  calculado  pela  média  aritmética  dos 
coeficientes de rendimento de todos os acadêmicos matriculados no referido curso.
7.3.  Os  coeficientes  serão  calculados  utilizando-se  os  históricos  escolares  das  disciplinas 
cursadas na UFMS até o segundo semestre de 2015, considerando-se três (4) casas decimais.
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7.4. Não havendo candidato selecionado para alguma das vagas, esta será redistribuída para 
aquele que possuir o maior coeficiente de rendimento ponderado acadêmico, independente de 
área.
7.5. Em caso de empate, terá preferência o candidato que, na ordem a seguir, sucessivamente:
a) estiver no Programa de Bolsa Permanência da PREAE, ou tiver ingressado na UFMS como 
cotista L1 ou L2;
b) tiver maior percentual de carga horária cursada com aproveitamento; e 
c) tiver menor número de reprovações.
7.6.  Não será  permitida  a  substituição  de  bolsista  após  a  comunicação  ao  Santander  dos 
candidatos selecionados. 

8. Obrigações dos acadêmicos selecionados
8.1. Cumprir com o estabelecido no Programa.
8.2. A comprovação da baixa condição econômica social  (renda bruta per capita  igual  ou 
inferior a 1,5 salário mínimo) será realizada por meio do recebimento de Bolsa Permanência 
ou  Auxílio  Alimentação  fornecidos  pela  Preae,  ou  mediante  análise  de  renda,  conforme 
Anexo I deste Edital. Essa condição deverá ser comprovada antes da assinatura do Termo de 
Adesão.
8.3. Escolher cursos na Instituição hospedeira que sejam compatíveis com a estrutura de seu 
curso na UFMS, de modo a possibilitar o aproveitamento dos estudos. 
8.4. Assumir os gastos com passagens aéreas internacionais de ida e volta, transporte local, 
alojamento, refeições, seguros internacionais de saúde e de vida com repatriamento do corpo, 
obtenção de visto, passaporte e demais providências, inclusive gastos adicionais incorridos 
pelos cônjuges, dependentes ou ainda eventuais acompanhantes. 
8.5. Ter “conta universitária” aberta e mantida junto ao Santander. 
8.6. Respeitar as exigências da UFMS e da IES hospedeira no que se referir à mobilidade no 
âmbito deste Programa. 
8.7. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados a si e a outros durante a sua 
participação neste Programa, que não sejam cobertos pelo seguro efetuado. 
8.8.  Cumprir  as  exigências  sanitárias  estabelecidas  pelos  países  de  destino,  sob  pena  de 
demissão deste Programa. 
8.9.  Após  ser  selecionado  para  participar  deste  Programa,  apresentar  à  UFMS  no  prazo 
estabelecido no item 9 “Cronograma para seleção na UFMS”, a apólice quitada de seguro de 
vida e saúde internacional válido para o país de destino do bolsista, contemplando além de 
despesas relativas a eventuais problemas de saúde, translado do bolsista caso ocorra óbito no 
exterior. 
8.10. Anexar ao seu processo de mobilidade acadêmica na UFMS os seguintes documentos:
a) comprovante de seguro de vida e seguro de saúde com cobertura médico-hospitalar  de 
acordo com os padrões estabelecidos pelas universidades anfitriãs contratantes; e
b) Plano de Estudos (lista de disciplinas pretendidas na universidade hospedeira) aprovado 
pelo Colegiado de seu curso e Conselho de Unidade, com carga horária compatível a que 
deveria ser cumprida pelo acadêmico no semestre letivo do curso da UFMS; 
c) cópia do passaporte;
d) Carta de aceite da instituição hospedeira.
8.11.  Ao  final  do  período  de  mobilidade,  o  acadêmico  deverá  solicitar  no  Gabinete  de 
Relações Internacionais da universidade anfitriã o certificado com notas, programa, plano de 
ensino,  assim como  as  ementas  das  disciplinas  para  serem anexadas  ao  seu  processo  de 
mobilidade acadêmica UFMS.
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8.12. Quando do retorno ao Brasil,  o acadêmico deverá apresentar ao coordenador de seu 
curso a Prova de Chegada e Prova de Partida da Universidade Anfitriã, assim como Relatório 
de Mobilidade. 

9. Cronograma para seleção na UFMS
Inscrição dos candidatos no site Santander Até 06/05/2016
Divulgação dos acadêmicos inscritos no site da UFMS Previsão 12/05/2016
Seleção pela UFMS Previsão 13 a 17/05/2016
Divulgação preliminar dos acadêmicos selecionados, no 
site da UFMS

18/05/2016

Entrega de Recurso contra o resultado preliminar 19 e 20/05/2016
Resultado final, no site da UFMS Previsão 23/06/2016
Período para selecionados assinarem Termo de Adesão e 
Informarem número de conta corrente Santander

Previsão 24/05 a 30/05/2016

Prazo para selecionados apresentarem o seguro de vida e 
saúde exigido no item 8.9

Até um mês antes da data da 
viagem

Prazo  para  selecionados  apresentarem  o  processo  de 
mobilidade para o exterior (AME) ao seu coordenador

Até 2 meses antes da data da 
viagem

Período da viagem Primeiro semestre 2017

10. Disposições Gerais e Finais

10.1.  Outras  informações  podem  ser  acessadas  no  endereço  eletrônico: 
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas.
10.2. O pagamento da bolsa será realizado diretamente ao beneficiário, mediante crédito em 
conta corrente de sua titularidade e mantida no Santander.
10.3. Os estudos realizados na Instituição hospedeira e que foram autorizadas pelo Colegiado 
de Curso serão aproveitados. 
10.4.  O  bolsista  deve  utilizar  a  bolsa  durante  a  vigência  do  contrato,  nesse  caso  até 
31/12/2017.
10.5.  Os  casos  omissos  neste  edital  serão  resolvidos  pela  Pró-Reitoria  de  Ensino  de 
Graduação da UFMS, ouvida a Coordenadoria de Relações Internacionais. 

YVELISE MARIA POSSIEDE.
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ANEXO I
FICHA DE RENDA FAMILIAR

Instruções:
Leia com atenção a ficha de renda familiar antes de iniciar o seu preenchimento.
Assinar no final do preenchimento. Fichas sem assinatura não terão validade.

NOME COMPLETO:__________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO:_______________________ESTADO CIVIL:__________________

RG:____________________________________CPF:________________________________

ENDEREÇO ATUAL: __________________________________________Nº:_____________

COMPLEMENTO: ___________________________ BAIRRO:_________________________

CEP: _____________________CIDADE:________________________ ESTADO:__________

TELEFONE RESIDENCIAL_________________________CELULAR:___________________

E-MAIL:_____________________________________________________________________

CURSO:__________________________________________CAMPUS:__________________

COM QUEM VOCÊ RESIDE ATUALMENTE

(   ) COM PAIS (   ) SOZINHO (   ) COM FILHOS E ESPOSO(A) (   ) COM ESPOSO(A) 

(  ) COM FILHOS (  ) COM AMIGOS (   ) COM PARENTES (   ) OUTROS: _________________________

QUANTOS MORADORES? __________ (Especificar esta situação preenchendo também o quadro 1).

VOCÊ EXERCE ALGUMA ATIVIDADE REMUNERADA? (   ) SIM (   ) NÃO

EMPRESA:_____________________________________________________ 

FUNÇÃO:____________________________________________________

RENDA BRUTA: R$____________________________________________

DESCREVA SEUS BENS: (EX.: imóveis, carro, moto, etc):

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

POSSUI RENDA DE ALGUM DESTES BENS? (   ) SIM (   ) NÃO

ESPECIFIQUE:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 VOCÊ RECEBE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS? (   ) SIM (   ) NÃO

ESPECIFIQUE:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Obs:  Comprovar  com declaração  assinada,  descrevendo  a  origem do rendimento,  valor  e  periodicidade  de 
rendimentos de qualquer natureza. (Ex.:aluguéis, rendas sobre terra, mesadas de familiares caso não resida 
com responsáveis, entre outros).

QUADRO 1 - Relacione as pessoas que compõem o domicílio ao qual você pertence (inclusive você) e complete 
o quadro abaixo:
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NOME IDADE
PARENTESCO/
VÍNCULO COM
O ESTUDANTE*

ESTADO 
CIVIL OCUPAÇÃO** RENDA 

BRUTA

* 1 - pai; 2 – mãe/ 3 – irmão/ 4 – esposo/ 5 – filho/ 6 – avós/ 7- outros parentes/ 8 – amigo/ 9 – namorado/ 10 –  
outros.
** Descrever a ocupação, conforme edital, de todos os membros da família e comprovar rendimento (ou a falta 
deste) conforme situações especificadas no Edital.

I.  DOCUMENTOS  DE  IDENTIFICAÇÃO  PESSOAL  DO  ESTUDANTE  E  DE  TODOS  OS  MEMBROS  DA 
FAMÍLIA:
a) Documento de Identidade (RG ou Carteira Nacional de Habilitação) de todos os membros que fazem parte do 
grupo familiar, preenchidos na ficha de Renda Familiar, e
b) Certidão de óbito, se for o caso, e
c) Certidão de nascimento dos membros da família menores de 18 anos que não possuírem RG.

II. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO CIVIL DO CANDIDATO OU MEMBRO DA FAMÍLIA:
a) Casado: apresentar certidão de casamento.
b)  Amasiado/União  Estável:  apresentar  documento  expedido  pelo  cartório  de  União  Estável  ou  Declaração 
(anexo II), informando a situação.
c) Viúvo: certidão de óbito do cônjuge.
d) Separado: averbação formal de partilha e pensão alimentícia ou, caso não tiver, declaração (Anexo III) com 
respectiva assinatura e CPF.
e) Declaração (Anexo IV), informando se algum membro da família recebe (ou não) pensão alimentícia.

III. COMPROVAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE RENDA FAMILIAR: (OBS.: APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA  DE  TODOS  OS  MEMBROS  QUE  RESIDEM  JUNTO  AO  CANDIDATO,  CONFORME 
SITUAÇÕES ESPECIFICADAS ABAIXO):
a) Trabalhador assalariado, com contrato regido pela CLT:
i) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do trabalhador, último 
contrato de trabalho e página seguinte, e
ii) Contracheque ou holerite dos últimos três meses.

b) Aposentado ou pensionista:
i) Contracheque dos últimos três meses ou carnê de aposentadoria ou pensão ou extrato trimestral do benefício  
do INSS.

c) Servidor Público Estatutário:
i) Contracheque ou holerite dos últimos três meses.

d) Profissional autônomo ou profissional liberal ou trabalhador informal:
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i) Declaração (Anexo V), constando nome, RG, CPF, endereço, atividade exercida, especificando o valor da 
renda mensal, e 
ii)  Declaração  completa  de IRPF acompanhada  do recibo  de  entrega à  Receita  Federal  do  Brasil,  quando 
houver, ou
iii) Se ocupar cargos de direção, apresentar também Pró-Labore.

e) Desempregados:
i) Declaração (Anexo VI), informando que não exerce atividade remunerada, período, com assinatura e número 
do CPF, e
ii)  CTPS  (Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social)  -  cópia  das  páginas  de  identificação,  último  registro 
(contrato ou baixa) e folha subsequente em branco, ou rescisão de contrato.

f) Proprietário Rural:
i)  Declaração  de  IRPF  acompanhada  do  recibo  de  entrega  à  Receita  Federal  do  Brasil  e  da  respectiva 
notificação de restituição ou Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, e
ii) Cópia de cadastro no INCRA, e
iii) Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR.

g) Do lar:
i) Declaração (Anexo VII), informando esta condição não remunerada, assinada e com número de CPF.

h) Comprovante de outros rendimentos: aluguéis, transações financeiras, rendas sobre terra, entre outros.

I) Participação da família em Programas Sociais:
i)  Cartão  do  Programa  Social  em  questão  (Bolsa  Família,  Renda  Cidadã,  Agente  Jovem,  Renda  Mínima, 
Benefício de Prestação Continuada, dentre outros).
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

 ___________________________________________________, _______________, _________________,
                                   nome completo                                                                                                                  nacionalidade                                  estado civil

 Carteira de Identidade nº _____________________________, C.P.F _____________________________, e  

___________________________________________________, _______________, _________________,
                                   nome completo                                                                                                                nacionalidade                                  estado civil

Carteira de Identidade nº _________________, C.P.F. nº _________________, ambos domiciliados no 

seguinte endereço: _____________________________________________________,  n° ______________, 
                                                                logradouro

____________________________________, cidade de  __________________________________- _____,
             bairro/distrito

CEP________________, juridicamente capazes, declaramos, sob as penas da Lei, que convivemos em 
união estável,  de natureza familiar,  pública e duradoura,  nos termos dos artigos 1.723 e seguintes do 
Código Civil Brasileiro, Título III – “Da União Estável”.

Declaramos, ainda, a veracidade das informações prestadas pertinente para reserva de vagas no PROCESSO 
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA UFMS 
PARA INGRESSO NO 1º SEMESTRE DE 2016, bem como atestamos que estamos cientes sobre o Artigo 299 
do Código Penal que dispõe que é crime "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar  ou nele  inserir  declaração falsa ou diversa  da que deveria  ser  escrita  com fim de prejudicar,  criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já autorizamos a verificação dos 
dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas punições cabíveis, inclusive com a 
desclassificação do candidato.
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

Local e data: ________, _____ de ___________ de _______.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE SEPARAÇÃO

 

Eu, _______________________________________________________, portador (a) do RG nº ____________________ e do 

nº  CPF  _____________________,  residente  e  domiciliado(a)  na  cidade  de 

________________________________________________________________________________,  à  rua 

________________________________________________________________________________, declaro para os devidos 

fins  que  estou  separado(a)  de  fato  de 

_______________________________________________________________________,  portador(a)  do  RG  nº 

_____________________ e do CPF nº _____________________ desde ______________, não sendo oficializado o fim de  

minha relação conjugal.

Declaro,  ainda,  a  veracidade  das  informações  prestadas  para  reserva  de  vagas  no  PROCESSO  SELETIVO  PARA 

PROVIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA UFMS PARA INGRESSO NO 1º 

SEMESTRE DE 2016, bem como atesto que estou ciente sobre o Artigo 299 do Código Penal que dispõe que é crime  

"omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa  

da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante".  

Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas punições  

cabíveis, inclusive com a desclassificação do candidato.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.
 

Local e Data: ___________________, ___/____/ _____.

_______________________________________________

Assinatura do (a) Declarante

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação- Preg
Cidade Universitária – Fone: (67) 3345-7153 – Fax: (67) 3345-7150

79070-900 – Campo Grande(MS) - http://www.ufms.br – e-mail: preg.rtr@ufms.br
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu,  __________________________________________________________  (informar  o  nome  do  responsável  pelo 

recebimento  da  pensão  alimentícia),  portador  (a)  do  RG  n.º  _________________  e  inscrito  (a)  no  CPF  sob  o  n.º  

_____________________, declaro,  sob as penas da lei,  para fins de apresentação ao  PROCESSO SELETIVO PARA 

PROVIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA UFMS PARA INGRESSO NO 1º 

SEMESTRE DE 2016, que não recebi pagamento referente à pensão alimentícia em meu nome no ano de 2015. 

Declaro,  ainda,  a  veracidade  das  informações  prestadas  para  reserva  de  vagas  no  PROCESSO  SELETIVO  PARA 

PROVIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA UFMS PARA INGRESSO NO 1º 

SEMESTRE DE 2016, bem como atesto que estou ciente sobre o Artigo 299 do Código Penal que dispõe que é crime  

"omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa  

da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante".  

Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas punições  

cabíveis, inclusive com a desclassificação do candidato.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais. 

Local e data: ______________________, _____de ________________de _________ 

___________________________________________________________________
Assinatura do Declarante

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação- Preg
Cidade Universitária – Fone: (67) 3345-7153 – Fax: (67) 3345-7150

79070-900 – Campo Grande(MS) - http://www.ufms.br – e-mail: preg.rtr@ufms.br
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ANEXO V

DECLARAÇÃO PARA TRABALHADOR AUTÔNOMO, PROFISSIONAL LIBERAL OU TRABALHADOR INFORMAL

(Que trabalha por “conta própria”)

Eu, __________________________________________________________, portador (a) do RG n.º _________________ e 

inscrito  (a)  no CPF sob  o n.º  _____________________,  declaro,  sob  as penas da  lei,  para fins de apresentação  ao 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA UFMS 

PARA INGRESSO NO 1º SEMESTRE DE 2016, que exerço as seguintes atividades relacionadas com o mercado informal  

de trabalho (sem carteira assinada): .............................................................................................................., com rendimentos  

mensais de, aproximadamente, R$ ........................................................

Declaro,  ainda,  a  veracidade  das  informações  prestadas  para  reserva  de  vagas  no  PROCESSO  SELETIVO  PARA 

PROVIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA UFMS PARA INGRESSO NO 1º 

SEMESTRE DE 2016, bem como atesto que estou ciente sobre o Artigo 299 do Código Penal que dispõe que é crime  

"omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa  

da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante".  

Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas punições  

cabíveis, inclusive com a desclassificação do candidato.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

Local e data: ______________________, _____de ________________de _________ 

___________________________________________________________________
Assinatura do Declarante

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação- Preg
Cidade Universitária – Fone: (67) 3345-7153 – Fax: (67) 3345-7150

79070-900 – Campo Grande(MS) - http://www.ufms.br – e-mail: preg.rtr@ufms.br
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO

Eu, __________________________________________________________, portador (a) do RG n.º _________________ e 

inscrito  (a)  no CPF sob  o n.º  _____________________,  declaro,  sob  as penas da  lei,  para fins de apresentação  ao 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA UFMS 

PARA INGRESSO NO 1º SEMESTRE DE 2016, não exerço atividade remunerada desde: ....../......../.......... (data). 

Declaro,  ainda,  a  veracidade  das  informações  prestadas  para  reserva  de  vagas  no  PROCESSO  SELETIVO  PARA 

PROVIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA UFMS PARA INGRESSO NO 1º 

SEMESTRE DE 2016, bem como atesto que estou ciente sobre o Artigo 299 do Código Penal que dispõe que é crime  

"omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa  

da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante".  

Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas punições  

cabíveis, inclusive com a desclassificação do candidato.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

____________________________, _____ / _____ / ______ . 

(Local e Data) 

___________________________________________

Assinatura do Declarante

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação- Preg
Cidade Universitária – Fone: (67) 3345-7153 – Fax: (67) 3345-7150

79070-900 – Campo Grande(MS) - http://www.ufms.br – e-mail: preg.rtr@ufms.br
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES DO LAR 

Eu, __________________________________________________________, portador (a) do RG n.º _________________ e 

inscrito  (a)  no CPF sob  o n.º  _____________________,  declaro,  sob  as penas da  lei,  para fins de apresentação  ao 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA UFMS 

PARA INGRESSO NO 1º SEMESTRE DE 2016, que exerço atividades do lar, sem remuneração.

Declaro,  ainda,  a  veracidade  das  informações  prestadas  para  reserva  de  vagas  no  PROCESSO  SELETIVO  PARA 

PROVIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA UFMS PARA INGRESSO NO 1º 

SEMESTRE DE 2016, bem como atesto que estou ciente sobre o Artigo 299 do Código Penal que dispõe que é crime  

"omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa  

da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante".  

Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas punições  

cabíveis, inclusive com a desclassificação do candidato.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

Local e data: ______________________, _____de ________________de _________ 

___________________________________________________________________
Assinatura do Declarante

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação- Preg
Cidade Universitária – Fone: (67) 3345-7153 – Fax: (67) 3345-7150

79070-900 – Campo Grande(MS) - http://www.ufms.br – e-mail: preg.rtr@ufms.br
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