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Checklist – Galt Vestibulares 

 

Candidato:_________________________________________________CPF:___________________________ 
 

I-  Formulário sócioeconômico – Anexo I, devidamente preenchido sem rasuras, datado e assinado 

pelo candidato ou responsável (legal ou financeiro); 

II-  Cópia dos documentos de identificação do estudante e dos membros de seu grupo familiar – CPF 

e RG dos maiores de 18 anos ou cópia da certidão de nascimento dos membros familiares menores 

de 18 anos; 

III-  Comprovante de Estado Civil - Caso existam integrantes do grupo familiar casados, estes deverão 

apresentar cópia da Certidão de Casamento, Escritura Pública ou Declaração de União estável 

(preencher Anexo II). No caso de divórcio, deverá ser apresentaada cópia da Certidão de Casamento 

com a devida averbação ou cópia da decisão judicial. Caso o divórcio ou união estável não tenha 

sido judicialmente formalizado, deverá ser apresentada a Declaração de Separação de Corpos 

(Anexo III); 

IV-  Comprovação de endereço -  Apresentar cópia dos comprovantes de residência emitidos por 

serviço de postagem ou internet a no máximo 06 (seis) meses anteriores a data de término da 

entrega da documentação, em nome de TODOS os membros do grupo familiar maiores de 18 

(dezoito) anos, e daqueles com 16 (dezesseis) anos completos, emancipados na forma da lei ou 

declaração de residência (Anexo IV), devidamente assinado por locatário ou proprietário do imóvel 

junto com a cópia do contrato de locação. 

V-  Cópia da carteira de trabalho e previdência social (CTPS) – De todos os membros do grupo familiar 

maiores de 18 anos com a página de identificação, penultima e ultima páginas com registro. Se a 

carteira nunca foi assinada, cópia das duas primeiras páginas em branco. Caso algum membro do 

núcleo familiar seja aposentado, apresentar extrato de pagamento do benefício 

(https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/meu-inss/); 

VI-  Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) - Apresentar cópia de TODAS as páginas e o 

recibo de entrega da última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF - Exercício 

2020/Ano Calendário 2019), de TODOS os membros do grupo familiar maiores de 18 (dezoito) anos, 

ou emancipados na forma da lei. Os maiores de 18 (dezoito) anos não declarantes de Imposto de 

Renda Pessoa Física (IRPF), deverão acessar o endereço: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/mobile/restitui
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caoMobi.asp e imprimir a consulta, informando que não consta declaração na base de dados do 

correspondente ano solicitado, a ser entregue com os demais documentos; 

VII-  Comprovantes de Rendimento: 

a) Para Assalariado (funcionário público ou empregado de instituição privada): Apresentar cópia 

dos 3 (três) últimos contracheques, no caso de renda fixa ou cópia dos 6 (seis) últimos 

contracheques, quando se tratar de empregado horista, e houver recebimento de comissões, 

gorjetas e horas extras; 

b) Para atividade Rural: Declaração de atividade remunerada (Anexo V) assinada, informando o 

tipo de atividade e o valor recebido mensalmente e notas fiscais de venda dos últimos três 

meses. 

c) Para Autônomos e profissionais liberais: Declaração de atividade remunerada assinada (Anexo 

V), informando o tipo de atividade e o valor recebido mensalmente. Caso o integrante do grupo 

familiar seja autônomo ou profissional liberal e recolha a Previdência Social através da Guia da 

Previdência Social (GPS), este deverá apresentar cópia da última guia de recolhimento, 

compatível com a renda declarada, acompanhada do comprovante de pagamento; 

d) Para microempreendedores individuais: Declaração de atividade remunerada assinada, 

informando o tipo de atividade e o valor recebido mensalmente (Anexo V).  Apresentar cópia 

do Certificado de Microempreendedor Individual e cópia da Declaração Anual do Simples 

Nacional de Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI). Se for o caso, apresentar cópia da 

última Guia da Previdência Social (GPS), compatível com a renda declarada, acompanhada do 

comprovante de pagamento; 

e) Para sócios e dirigentes de empresas: Apresentar cópia dos 03 (três) últimos comprovantes de 

rendimento (PRÓ-LABORE), cópia Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. Se for o 

caso, apresentar cópia da última guia de recolhimento à Previdência Social (GPS), compatível 

com a renda declarada, acompanhada do comprovante de pagamento; 

f) Para estagiários: Apresentar cópia do contrato de estágio, termo aditivo ou declaração de 

rendimentos do órgão competente, desde que conste a vigência do contrato e o valor da 

remuneração. 

g) Para pensão alimentícia: Apresentar cópia do comprovante atualizado do recebimento de 

pensão alimentícia e cópia da decisão judicial, do acordo homologado ou da escritura pública 

que o institui. Nos casos de recebimento de pensão alimentícia decorrente de pagamento 
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espontâneo, sem força de decisão judicial, o candidato/responsável legal e/ou financeiro 

deverá apresentar declaração de recebimento de Pensão Alimentícia (Anexo VI), com firma 

devidamente reconhecida, juntamente com o comprovante de depósito atualizado, se for o 

caso. Caso o membro do grupo familiar, menor de 18 (dezoito) anos, não receba pensão 

alimentícia ou ajuda financeira, o responsável por este, deverá apresentar declaração 

comprovando tal situação, preenchendo a Declaração de Não Recebimento de Pensão 

Alimentícia e Ajuda Financeira (Anexo VII). 

h) Para rendimento oriundos de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis: Apresentar 

cópia do contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório e cópia 

dos três últimos comprovantes de recebimento. 

i) Desempregados/as: Caso tenha ficado desempregado nos últimos 5 (cinco) meses que 

antecederam o período de inscrição, o candidato ou quaisquer membros do grupo familiar 

maiores de 18 (dezoito) anos, deverão apresentar cópia da rescisão do contrato de trabalho, 

bem como os comprovantes de recebimento do Seguro Desemprego, quando for o caso. 

j) Inexistência de atividade remunerada: Nos casos de inexistência de atividade remunerada para 

os maiores de 18 (dezoito) anos ou menores emancipados na forma da legislação vigente, estes 

deverão apresentar declaração individual informando tal situação. Está disponível o modelo 

de Declaração de Inexistência de Atividade Remunerada (Anexo VI). 

VIII- Outros Documentos Necessários: 

• Cópia do comprovante de escolaridade das três séries (1ª, 2ª e 3ª séries) do ensino médio (histórico 

escolar, declaração ou boletins); 

• Para os/as candidatos/as oriundos de escola(s) particular(es) com bolsa integral, será obrigatória a 

comprovação via declaração oficial da instituição de origem que é ou foi bolsista integral durante os 

estudos nas instituição; 

• Para os candidatos oriundos de escola(s) particular(es) sem bolsa integral, será obrigatória a 

apresentação de cópia de um comprovante de inscrição no CadÚnico. 

 
O candidato convocado para o curso pré-vestibular deverá comparecer, obrigatoriamente, 

à Aula Inaugural para a efetuação da matrícula, no dia 29 de fevereiro de 2020, munido de uma cópia de seu 

RG, uma foto 3X4 e termos de Responsabilidade e Autorização do Uso de Imagem devidamente assinados. O 

local da Aula Inaugural será divulgado com no mínimo 1 (um) dia de antecedência. 
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Anexo I – Formulário Socioeconômico 

Prezado(a) candidato(a), 

Este formulário consiste numa ferramenta do processo seletivo e visa subsidiar este por meio 

da coleta de informações socioeconômicas. O preenchimento desse formulário é uma condição obrigatória 

para a participação do processo seletivo. Ressaltamos, contudo, que caso o candidato não realize a entrega do 

formulário estará automaticamente eliminado do processo seletivo.  

Solicitamos, ainda, que ao final do formulário, leia e assine a declaração de veracidade das 

informações. 

 

Dados pessoais 

Eu,________________________________________________________________________

_________, portador  do  RG  nº______________,  órgão  expedidor_________,  e  CPF nº  

______________________, canditado à vaga no Galt Vestibulares,  residente  

na(o)________________________________________________________________________  (endereço), 

complemento __________, declaro que a minha família é composta de ___ (número) pessoas das quais ____ 

(número) recebem renda. 

 

Membros da Família:  

Nome completo/possui renda?  

1) _________________________________ / (  ) sim (  ) não.  

2) _________________________________ / (  ) sim (  ) não.  

3) _________________________________ / (  ) sim (  ) não.  

4) _________________________________ / (  ) sim (  ) não.  

5) _________________________________ / (  ) sim (  ) não.  

6) _________________________________ / (  ) sim (  ) não. 

1) A renda familiar mensal é igual ou superior a: 

(  ) menos de 1 Salário mínimo;     

(  ) 1 a 3 Salários mínimos; 

(  ) 3 a 5 Salários mínimos; 

(  ) 5 a 7 Salários mínimos; 

(  ) 8 ou mais Salários mínimos; 

 

2) Parte da renda familiar é destinada a alguma despesa permanente com tratamento de saúde? Se sim, 

qual o tratamento e o valor desta despesa? 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

3) Você desenvolve alguma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício? Se sim, qual a sua 

renda mensal (em salários mínimos): 

4) (  ) - de 1     (  ) 1 a 3    (  ) 3 a 5     (  ) 5 a 7     (  ) 7 a 9     (  ) 9 ou mais 

 

5) Assinale quantos itens abaixo sua família possuí: 

Item               0             1              2          3 ou mais 

TV     

Celular     

Microcomputador, 
notebook, tablet e 
similares. 

    

Máquina de lavar 
roupas 

    

Geladeira     

Ar condicionado     

Microondas     

Empregada 
(mensalista ou 
diarista) 

    

Carro     

Moto     

 

6) Possui acesso domiciliar à internet? (  ) Sim     (  ) Não 

7) Possui tv por assinatura? (  ) Sim     (  ) Não 

8) Quantas vezes você já prestou vestibular? ________.  

9) Teve isenção na inscrição? (  ) Sim     (  ) Não 

10) Você já fez ou está fazendo algum curso de nível superior? (  ) Sim     (  ) Não      

11) Se sim, foi em uma instituição pública ou privada? (  ) Pública     (  ) Privada     (  ) Privada com bolsa 

12) Você concluiu o curso? (  ) Sim     (  ) Não    

Se não, por quê? ________________________________________________________ 

13) Você já fez ou faz algum curso técnico? (  ) Sim     (  ) Não       

14) Se sim, você o concluiu? (  ) Sim     (  ) Não        

Se não, por quê? ___________________________________________________________ 
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Declaração de veracidade das informações 

Eu,  _____________________________________________,  inscrito(a)  no  CPF  sob  o n. 

____________________________, declaro, para fins de inscrição/matricula no Galt Vestibulares, ser membro  

de família de baixa renda, nos termos do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e que, em função 

de minha condição financeira, não posso arcar com o custo de um cursinho pré-vestibular particular. 

Declaro estar ciente de que, de acordo com o inciso I do art. 4º do referido decreto, família 

é a unidade nuclear  composta  por  um  ou  mais  indivíduos,  eventualmente  ampliada  por  outros  indivíduos  

que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos 

moradores em um mesmo domicílio, definido como o local que serve de moradia à família.  

Declaro, ainda, saber que, de acordo com o inciso II do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 2007, 

família de baixa renda, sem prejuízo do disposto no inciso I, é aquela com renda familiar mensal per capita de 

até meio salário mínimo; ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.  Declaro, 

também, ter conhecimento de que a renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos auferidos  por  

todos  os  membros  da  família,  não  sendo  incluídos  no  cálculo  aqueles  percebidos  dos programas descritos 

no inciso IV do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 2007. Declaro saber que renda familiar per capita é obtida pela 

razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na família.  

Declaro, por fim, estar ciente das penalidades por emitir declaração falsa previstas no 

parágrafo único do art. 10 do Decreto no 83.936, de 6 de setembro de 1979 bem como no art. 299 do Código 

Penal.  

Por ser verdade, firmo o presente para que surtam seus efeitos legais.  

 

Brasília, ________ de fevereiro de 2020. 

 

__________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) ou responsável legal 

 
__________________________________________ 

Nome por extenso e CPF do(a) responsável legal 
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Anexo II – Declaração de União Estável 

Declarante 1: 

_______________________________________________________________________, nacionalidade 

__________________________________, estado civil _______________________________, profissão 

___________________________________, RG sob o n. ____________________ orgão expedidor 

____________, e CPF n. _____________________________ e Declarante 2: 

_______________________________________________________________________, nacionalidade 

__________________________________, estado civil _______________________________, profissão 

___________________________________, RG sob o n. ____________________ orgão expedidor 

____________, e CPF n. _____________________________ , ambos residentes e domiciliados na 

_________________________________________________________________, cidade de 

_____________________________________________, UF _____________, Cep _________________. 

 
DECLARAMOS, nos termos dos arts. 1.723 do Código Civil*, que convivemos em União 

Estável, de forma pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, desde ___de 

__________________________ de __________, e que são verdadeiras todas as informações prestadas por 

ocasião do presente processo seletivo, conforme disposição da Lei nº 7.115/83, que dispõe sobre a prova 

documental, bem como estarmos cientes de que a falsidade das declarações firmadas ensejará a 

responsabilização legal prevista no art.  art. 3 da Lei nº 11.096/2005, sem prejuízo da sanção penal aplicável 

ao crime de falsidade ideológica, de acordo com o art. 299 do Código Penal, além de acarretar a imediata 

expulsão do candidato _____________________________________________ do Galt Vestibulares. 

 
Por ser verdade, firmo o presente para que surtam seus efeitos legais.  

 

Brasília, ________ de fevereiro de 2020. 

 

__________________________________________ 
Assinatura do(a) declarante 1 

 
__________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante 2  
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                                        Anexo III – Declaração de Separação de Corpos 

Eu,________________________________________________________________________

___________________, inscrito(a) no RG sob o nº_____________________________, expedido pelo(a) 

_____________________________, CPF nº _____________________________, residente e domiciliado(a) 

na_______________________________________________________________________________________

____________________________________, cidade de ___________________________________________, 

UF _____, CEP______________________________. DECLARO, nos termos da Lei nº 7.115/83* junto à 

Instituição________________________________________________________________________________

________________________________________________, que desde o (mês) 

_________________________________do ano de_______________, estou separado/com união estável (a) 

do(a) Sr.(a) __________________________________________________________ inscrito(a) no RG sob o nº 

______________________________, expedido pelo(a) _____________________________, e CPF nº 

_________________________________, residente e domiciliado(a) na ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_____, cidade de___________________________________________, UF _____, 

CEP______________________________, porém tal situação ainda não foi regularizada formalmente junto ao 

judiciário e cartório competente. Sendo assim, comprometo-me a comunicar à Instituição de Ensino acima 

mencionada, qualquer alteração referente às informações prestadas nesta declaração, e apresentar a 

respectiva documentação comprobatória. 

Nos termos da Lei nº 7.115/83, que dispõe sobre a prova documental, DECLARO verdadeiras 

todas as informações prestadas por ocasião do presente processo seletivo, bem como estar ciente de que a 

falsidade das declarações firmadas no presente documento ensejará a responsabilização legal prevista no art. 

3 da Lei nº 11.096/2005, sem prejuízo da sanção penal aplicável ao crime de falsidade ideológica, prevista no 

art. 299 do Código Penal, além de acarretar a imediata expulsão do candidato 

_____________________________________________ do Galt Vestibulares. 

 
Por ser verdade, firmo o presente para que surtam seus efeitos legais.  

Brasília, ________ de fevereiro de 2020. 

 
__________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante 
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Anexo IV – Declaração de Residência 

Eu (proprietário/responsável do imóvel) 

_____________________________________________________________, inscrito(a) no RG sob o 

nº_____________________________, expedido pelo(a) _____________________________, CPF nº 

_____________________________, residente e domiciliado(a) na ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_____, cidade de ___________________________________________, UF _____, 

CEP______________________________, para fins de comprovação de residência, DECLARA, nos termos da 

Lei nº 7.115/83, junto à Instituição de Ensino 

__________________________________________________________________________________, que 

o(a) Sr.(a), 

__________________________________________________________________________________, 

inscrito(a) no RG sob o nº _________________________, expedido pelo(a) _________________________ e 

no CPF sob o nº _______________________________________________________, reside no imóvel de 

minha propriedade situado na 

_________________________________________________________________________________________

_____, cidade de ___________________________________________, UF _____, 

CEP______________________________ que desde o mês ____________________________________do ano 

de_______________. Sendo assim, comprometome a comunicar à Instituição de Ensino acima mencionada, 

qualquer alteração referente às informações prestadas nesta declaração, e apresentar a respectiva 

documentação comprobatória. 

Nos termos da Lei nº 7.115/83, que dispõe sobre a prova documental, DECLARO verdadeiras 

todas as informações prestadas por ocasião do presente processo seletivo, bem como estar ciente de que a 

falsidade das declarações firmadas no presente documento ensejará a responsabilização legal prevista no art. 

3 da Lei nº 11.096/2005, sem prejuízo da sanção penal aplicável ao crime de falsidade ideológica, prevista no 

art. 299 do Código Penal, além de acarretar a imediata expulsão do candidato 

_____________________________________________ do Galt Vestibulares. 

Por ser verdade, firmo o presente para que surtam seus efeitos legais.  

Brasília, ________ de fevereiro de 2020. 

 
___________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante 
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Anexo V – Declaração de Atividade Remunerada 

Eu,________________________________________________________________________

__________________, inscrito(a) no RG sob o nº_____________________________, expedido pelo(a) 

_____________________________, CPF nº _____________________________, residente e domiciliado(a) na 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________, cidade 

de_______________________________________________, UF_____, CEP___________________________. 

DECLARO, nos termos da Lei nº 7.115/83, junto à Instituição de Ensino 

_________________________________ ________________________________________________, que 

recebo mensalmente a quantia aproximada de R$ _______________, 

(_____________________________________________________________________________), oriunda da 

atividade de _________________________________________________________________________. Neste 

mesmo ato, comprometo-me a comunicar à Instituição de Ensino acima mencionada, qualquer alteração 

referente às informações prestadas nesta declaração, e apresentar a respectiva documentação 

comprobatória. 

Nos termos da Lei nº 7.115/83, que dispõe sobre a prova documental, DECLARO verdadeiras 

todas as informações prestadas por ocasião do presente processo seletivo, bem como estar ciente de que a 

falsidade das declarações firmadas no presente documento ensejará a responsabilização legal prevista no art. 

3 da Lei nº 11.096/2005, sem prejuízo da sanção penal aplicável ao crime de falsidade ideológica, prevista no 

art. 299 do Código Penal, além de acarretar a imediata expulsão do candidato 

_____________________________________________ do Galt Vestibulares. 

Por ser verdade, firmo o presente para que surtam seus efeitos legais.  

 

Brasília, ________ de fevereiro de 2020. 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do(a) declarante 
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Anexo VI – Declaração de Inexistência de Atividade Remunerada 

 

Eu,________________________________________________________________________

__________________, profissão ___________________________, inscrito(a) no RG sob o 

nº__________________, expedido pelo(a) _______________________________________________, CPF nº 

_____________________________, residente e domiciliado(a) na 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________, cidade de 

__________________________________________, UF _____, CEP_______________________________. 

DECLARO, nos termos da Lei nº 7.115/83, junto à Instituição de Ensino 

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________, que atualmente estou desempregado, e não recebo renda 

decorrente de salários, proventos, ordenados, aposentadorias, comissões, pró-labore, bem como outros 

rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado, oriundos do mercado informal ou autônomo, nem 

aqueles auferidos em razão do patrimônio.  

Sendo assim, comprometo-me a comunicar à Instituição de Ensino mencionada acima, 

qualquer alteração referente às informações prestadas nesta declaração, além de apresentar a respectiva 

documentação comprobatória. 

Nos termos da Lei nº 7.115/83, que dispõe sobre a prova documental, DECLARO verdadeiras 

todas as informações prestadas por ocasião do presente processo seletivo, bem como estar ciente de que a 

falsidade das declarações firmadas no presente documento ensejará a responsabilização legal prevista no art. 

3 da Lei nº 11.096/2005, sem prejuízo da sanção penal aplicável ao crime de falsidade ideológica, prevista no 

art. 299 do Código Penal, além de acarretar a imediata expulsão do candidato 

_____________________________________________ do Galt Vestibulares. 

Por ser verdade, firmo o presente para que surtam seus efeitos legais.  

 

Brasília, ________ de fevereiro de 2020. 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do(a) declarante 
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Anexo VII – Declaração de Não Recebimento de Pensão Alimentícia e Ajuda Financeira 

Eu,     , 

inscrito(a) no RG sob o nº   , expedido pelo(a)  , 

CPF nº  , residente e domiciliado(a) na     

    , 

cidade de  , UF  , CEP    . 

DECLARO junto à Instituição de Ensino       

    , nos termos da Lei nº 7.115/83*, que não recebo nenhum valor a 

título de: ( ) pensão alimentícia e/ou ( ) ajuda financeira, (

 ) em favor próprio ou ( ) em favor do menor    

   . 

(preencher se menor de 18 anos) 

Sendo assim, comprometo-me a comunicar à Instituição de Ensino mencionada acima, 

qualquer alteração referente às informações prestadas nesta declaração, além de apresentar a respectiva 

documentação comprobatória. 

Nos termos da Lei nº 7.115/83, que dispõe sobre a prova documental, DECLARO verdadeiras 

todas as informações prestadas por ocasião do presente processo seletivo, bem como estar ciente de que a 

falsidade das declarações firmadas no presente documento ensejará a responsabilização legal prevista no art. 

3 da Lei nº 11.096/2005, sem prejuízo da sanção penal aplicável ao crime de falsidade ideológica, prevista no 

art. 299 do Código Penal, além de acarretar a imediata expulsão do candidato 

_____________________________________________ do Galt Vestibulares. 

Por ser verdade, firmo o presente para que surtam seus efeitos legais.  

 

Brasília, ________ de fevereiro de 2020. 

  



  
  

Galt Vestibulares / CNPJ: 21.840.133/0001-46  

contato@galtvestibulares.com.br 

 

Anexo VI – Declaração de Ajuda Financeira 

Eu,    , 

inscrito(a) no RG sob o nº  , expedido pelo(a)  , 

CPF nº  , residente e domiciliado(a) na    
 

 
 

cidade de  , UF          , CEP  . 
 

DECLARO, nos termos da Lei nº 7.115/83*, junto à Instituição de Ensino   , 

que ajudo financeiramente  o(a) Sr.(a)    ,inscrito(a) 

no RG sob o nº   , expedido pelo(a)   , 

CPF nº  , residente e domiciliado(a) na      

        , 

cidade de   CEP   , com o qual mantenho vínculo de 

parentesco ou relação de         , 

com o valor de R$  (      ). 

A importância é: (   ) depositada em conta própria (   ) depositada em conta de terceiros ( ) entregue em mãos 

O valor da ajuda financeira é disponibilizado: ( ) mensalmente (  ) trimestralmente (  ) semestralmente (  ) 

anualmente (   ) outros, favor especificar a periodicidade:  . 

Sendo assim, comprometo-me a comunicar à Instituição de Ensino mencionada acima, 

qualquer alteração referente às informações prestadas nesta declaração, além de apresentar a respectiva 

documentação comprobatória. 

Nos termos da Lei nº 7.115/83, que dispõe sobre a prova documental, DECLARO verdadeiras 

todas as informações prestadas por ocasião do presente processo seletivo, bem como estar ciente de que a 

falsidade das declarações firmadas no presente documento ensejará a responsabilização legal prevista no art. 

3 da Lei nº 11.096/2005, sem prejuízo da sanção penal aplicável ao crime de falsidade ideológica, prevista no 
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art. 299 do Código Penal, além de acarretar a imediata expulsão do candidato 

_____________________________________________ do Galt Vestibulares. 

Por ser verdade, firmo o presente para que surtam seus efeitos legais.  

 

Brasília, ________ de fevereiro de 2020. 

 
 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante 

 

 

 


