
AUTODECLARAÇÃO DE RENDA
PARA FINS DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE 

Identificação do Declarante 

Nome completo e por extenso  

Carteira de 
Identidade 

Número: 

  

Número do CPF  

 

Endereco (Rua e número) 

Complemento  

  

Cidade 

  

Eu, acima identificado, declaro e atesto que a r
(renda mensal total da família dividida pelo número de seus membros 
residentes no endereço acima) não ultrapassa o valor de dois salários  mínimos  
da Federação, estando, assim, apto(a) a me candidatar a uma vaga do PSG, 
atendendo à condição de baixa renda.
  
Declaro também que: 
a) Recebi do SENAC todas as informações necessárias para a perfeita 
compreensão das condições que me habilitam a  realizar minha  inscrição  no 
PSG; 
 
b) Devo informar ao SENAC qualquer modificação na 
capita; 
 
c) Compreendo e aceito o acima exposto e declaro que as informações ora 
prestadas correspondem exatamente à situação de fato, podendo ser 
consideradas verdadeiras para todos os efeitos legais cabíveis;
   
 
   

__________________ , ___ de _______________de ___________.

________________________________________      ____________________
                                    Assinatura 

  ANEXO III 
 

AUTODECLARAÇÃO DE RENDA 
PARA FINS DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE 

PSG 
   

Identificação do Declarante  

Órgão Expedidor:  

  

Nascimento   
Data 

  

Bairro/Localidade 

  

UF CEP 

    

   
Eu, acima identificado, declaro e atesto que a renda familiar mensal per capita 
(renda mensal total da família dividida pelo número de seus membros 
residentes no endereço acima) não ultrapassa o valor de dois salários  mínimos  
da Federação, estando, assim, apto(a) a me candidatar a uma vaga do PSG, 

ndendo à condição de baixa renda. 

a) Recebi do SENAC todas as informações necessárias para a perfeita 
compreensão das condições que me habilitam a  realizar minha  inscrição  no 

b) Devo informar ao SENAC qualquer modificação na renda familiar mensal per 

c) Compreendo e aceito o acima exposto e declaro que as informações ora 
prestadas correspondem exatamente à situação de fato, podendo ser 
consideradas verdadeiras para todos os efeitos legais cabíveis; 

______ , ___ de _______________de ___________.
   

________________________________________      ____________________
Assinatura    Telefone para Contato

 

PARA FINS DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE - 

UF 

  

UF 

  

enda familiar mensal per capita 
(renda mensal total da família dividida pelo número de seus membros 
residentes no endereço acima) não ultrapassa o valor de dois salários  mínimos  
da Federação, estando, assim, apto(a) a me candidatar a uma vaga do PSG, 

a) Recebi do SENAC todas as informações necessárias para a perfeita 
compreensão das condições que me habilitam a  realizar minha  inscrição  no 

renda familiar mensal per 

c) Compreendo e aceito o acima exposto e declaro que as informações ora 
prestadas correspondem exatamente à situação de fato, podendo ser 

______ , ___ de _______________de ___________. 

________________________________________      ____________________ 
Telefone para Contato 



PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE 

TERMO DE COMPROMISS

Eu,_____________________________________________________________
_____, CPF:__________________________, matriculado no curso 
_______________________________, na unidade_____________________, 
do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
assumo os seguintes compromissos :

1. Participar integralmente das atividades do curso, respeitando as diretrizes 
contidas no Projeto Político Pedagógico da Instituição.

2. Ter  freqüência mínima de 75% nas atividades do curso. 

3. Cumprir as normas regimentais da Inst

4. Comunicar à unidade de ensino quando de meu impedimento ou 
desistência do curso, apresentando justificativa formal à Instituição nas 
seguintes situações: 

I. Doença: com apresentação de atestado médico;

II. Mudança para outro município;

III. Situação de trabalho incompatível.

 

Estou ciente de que o não atendimento às cláusulas deste Termo de 
Compromisso implicará o cancelamento da matrícula e o indeferimento para 
nova solicitação de vaga no PSG. 

 

Os casos omissos serão analisados pela Instituição.

Manaus( AM),_____de__________________de__________.

  

_______________________________________________________________

(Nome legível e Assinatura do aluno ou responsável)

_______________________________________________________________

(Assinatura Instituição)

 ANEXO IV 
 

PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE – PSG 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu,_____________________________________________________________
_____, CPF:__________________________, matriculado no curso 
_______________________________, na unidade_____________________, 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AM, 
mo os seguintes compromissos : 

Participar integralmente das atividades do curso, respeitando as diretrizes 
contidas no Projeto Político Pedagógico da Instituição. 

Ter  freqüência mínima de 75% nas atividades do curso.  

Cumprir as normas regimentais da Instituição. 

Comunicar à unidade de ensino quando de meu impedimento ou 
desistência do curso, apresentando justificativa formal à Instituição nas 

Doença: com apresentação de atestado médico; 

Mudança para outro município; 

ho incompatível. 

Estou ciente de que o não atendimento às cláusulas deste Termo de 
Compromisso implicará o cancelamento da matrícula e o indeferimento para 
nova solicitação de vaga no PSG.  

Os casos omissos serão analisados pela Instituição. 

_____de__________________de__________. 

_______________________________________________________________

(Nome legível e Assinatura do aluno ou responsável) 

_______________________________________________________________

(Assinatura Instituição) 

Eu,_____________________________________________________________
_____, CPF:__________________________, matriculado no curso 
_______________________________, na unidade_____________________, 

SENAC AM, 

Participar integralmente das atividades do curso, respeitando as diretrizes 

desistência do curso, apresentando justificativa formal à Instituição nas 

Estou ciente de que o não atendimento às cláusulas deste Termo de 
Compromisso implicará o cancelamento da matrícula e o indeferimento para 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 



FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PSG
 
Data: _______________  Hora:_____________
 
1.FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
CURSO:________________________________________________________

UNIDADE:______________________________________________________

1.INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome Completo:__________________________________________________

Renda Familiar:_________________________ Idade: ____________________

RG: _____________________

País de nascimento:  

Data de nascimento: 

Endereço:_______________________________________________________

Cidade:______________CEP: ____________Profissão __________________

Telefone fixo:                                                 

E- Mail:_________________________________________________________

Você é o principal responsável financeiro por sua família?

(   ) sim  (arrimo)  (   ) não  (dependente)

 

Sua cor ou raça é: 

 

(   ) branca   (   ) negra 

(   ) parda     (   ) amarela 

(   ) indígena 

 

2. ESCOLARIDADE 

Ensino fundamental 

(   ) Completo 

(   ) Incompleto 

(   ) Cursando 

Graduação

(   ) completo

(   ) Incompleto

(   ) Cursando

 

Ensino Médio 

(   ) completo 

(   ) Incompleto 

(   ) Cursando 

 

   
ANEXO V 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PSG 

Data: _______________  Hora:_____________ 

CURSO:________________________________________________________

______________________________________________________

AÇÕES PESSOAIS 

Nome Completo:__________________________________________________

Renda Familiar:_________________________ Idade: ____________________

RG: _____________________ Órgão emissor e UF: ____________________

                     CPF:________________________  

  Cidade: _________UF:________

Endereço:_______________________________________________________

Cidade:______________CEP: ____________Profissão __________________

                        Celular:______________________

Mail:_________________________________________________________

Você é o principal responsável financeiro por sua família? 

(   ) não  (dependente) 

 

 
 

Caso seja portador de 
deficiência, assinale a 
opção abaixo :
(   ) física/motora

(   ) visual

(   ) auditiva

(   ) mental

(   ) múltiplas

Você é portador de 
alguma deficiência? 
 
(   ) sim 

(   ) não 

Graduação 

(   ) completo 

(   ) Incompleto 

(   ) Cursando 

 

Pós-graduação 

(   ) Completo 

(   ) Incompleto 

(   ) Cursando 

 

CURSO:________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Nome Completo:__________________________________________________ 

Renda Familiar:_________________________ Idade: ____________________ 

Órgão emissor e UF: ____________________ 

CPF:________________________   

Cidade: _________UF:________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Cidade:______________CEP: ____________Profissão __________________ 

Celular:______________________ 

Mail:_________________________________________________________ 

Caso seja portador de 
deficiência, assinale a 
opção abaixo : 
(   ) física/motora 

(   ) visual 

(   ) auditiva 

(   ) mental 

(   ) múltiplas 



3. CONDIÇÃO  DE TRABALHO 
(   ) Empregado             (       ) Desempregado  

 
4.SITUAÇÃO FAMILIAR 
 
Quantas pessoas de sua família, inclusive você, residem no 
domicilio?________________ 
 

Nome Grau de Parentesco Renda Profissão 
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTAL RENDA 
FAMILIAR 

   

 
 
 
 
 
 

Informe sua renda bruta pessoal :R$ _________________________________ 

Assinatura do Candidato___________________________________________ 

Você cursou 
ensino 
fundamental em: 
(   ) escola pública 
(   ) escola 
particular 

Você cursou 
ensino médio em: 
 
(   ) escola pública 
(   ) escola 
particular 
 

Você já cursou o Programa de 
Aprendizagem comercial ou 
outro programa gratuito 
oferecido pelo Senac? 
 
(   ) sim 
(   ) não 
 
 

Já fez algum 
outro curso no 
Senac? 
 
(   ) sim 
(   ) não 

 

Se você trabalha, qual o seu vínculo com 
o mercado? 
(   ) empregado com carteira assinada 
(   ) empregado sem carteira assinada 
(   ) funcionário público 
(   ) autônomo/prestador de serviços 
(   ) profissional liberal 
(   ) tenho meu próprio negócio 

Caso você não esteja trabalhando, 
assinale o motivo: 
(   ) 1º emprego 
(   ) não tenho interesse em trabalhar 
(   ) procurei, mas não encontrei 
emprego ou atividade remunerada 
(   ) somente estudo 
(   ) presto serviço militar 
(   ) fui demitido (a) 
(   ) por problemas de saúde 
(   ) outro motivo 
Qual? 
 

Estado civil 
(   ) solteiro (a) 
(   ) casado (a) 
(   ) divorciado (a) 
(   ) viúvo (a) 


