Governo do Amazonas
Prefeitura Municipal de Tefé
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura - SEMEEC

TERMO DE ADESÃO DE ALUNO AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA DO MUNICÍPIO DE TEFÉ –
AMAZONAS

Eu,_____________________________________________________________________________, portador (a) do Nº do
CPF ____________________________________, inscrito no RG_________________________, residente na Rua
_____________________________________,

Nº

____________,

Bairro

_____________________

Cidade

__________________ Estado__________________ CEP _________________ acadêmico (a) regulamente matriculado
(a)

e

com

frequência

efetiva

_______________________________________,

no

____________________

semestre

na

de

Instituição

do

Curso

ensino

de

Superior

_______________________________________, tendo participado da inscrição no programa Bolsa Universitária
implementado pelo Município de Tefé, após ter sido selecionado venho através da presente ADERIR ao Programa
referenciado.
Declaro ainda ter lido e entendido todas as normas aplicáveis ao Programa Bolsa Universitária e está ciente de
todas as condições para a referida permanência, manifestando minha concordância com todas as suas cláusulas e
condições previstas no Edital.
Estou ciente e manifesto minha total irrevogável, e irretratável concordância como fato de que o programa a
qualquer momento poderá vir a ser cancelado, caso infrinja qualquer dos requisitos exigidos para a permanência no
Programa elencados no artigo 6º e incisos, da Lei Municipal Nº 007/2011.
Comprometo-me a informar imediatamente a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura – SEMEEC
caso ocorra abandono de curso, ou qualquer outro evento que desenquadre o bolsista dos requisitos estabelecidos no
Programa sob pena de devolução dos valores recebidos indevidamente bem como as responsabilidades cíveis e criminais
da omissão.
Declaro que todas as informações prestadas, por ocasião de minha inscrição para participação no Programa são
verídicas, sob pena de responder civil e criminalmente caso seja constatada qualquer inverdade em minhas declarações.
Estou ciente e concordo que a Bolsa universitária a que faço jus consciente num auxílio financeiro cujo valor
mensal corresponde a R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser creditado em conta corrente de minha titularidade.
E por estarem justas e acertadas, foram as partes o presente TERMO DE ADESÃO ao Programa Bolsa
Universitária do Município de Tefé – Amazonas para que surtam seus ulteriores.
Tefé – AM, _____ de __________ de 2021.

_________________________________
Assinatura do Acadêmico (Bolsista)

