SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E EXTENSÃO

EDITAL N.º 135/2022–PRAE/UFRR
Boa Vista/RR, 20 de setembro de 2022.
O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima – PRAE/UFRR,
nomeado pela Portaria nº 220/GR, de 11/03/2020, no uso de suas atribuições legais, fundamentado pelo
Decreto n° 7.234, 19/07/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES),
pela Resolução n° 022/2012-Cuni e alterações, que dispõe sobre o Programa PROAUXÍLIOS e Resolução n°
008/2012 - Cuni, a qual estabelece normas que regulamentam o funcionamento de Restaurante Universitário
(Rus), torna pública a retificação do processo seletivo de concessão de benefícios: auxílio transporte,
vale moradia e vale refeição da assistência estudantil da UFRR para o semestre letivo 2022.2, em
conformidade com o Edital n° 129/2022-PRAE/UFRR.

1. DA RETIFICAÇÃO
1.1. Onde-se lê:
5 Os alunos contemplados com auxílio Vale Moradia que dividem aluguel receberão o valor proporcional
das despesas com a moradia, e deverão apresentar o formulário de divisão de aluguel (ANEXO IX).

Leia-se:
5 Os alunos contemplados com auxílio Vale Moradia que dividem aluguel receberão o valor proporcional
das despesas com a moradia, e deverão apresentar a Declaração de divisão de aluguel (ANEXO IV).
1.2. Inclui-se o anexo IV – Declaração de Divisão de Aluguel.

1.3. Os demais itens permancem inalterados.

Prof. Gilson de Souza Costa
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Extensão
Portaria nº 220/GR, de 11/03/2020
PRAE/UFRR
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE DIVISÃO DE ALUGUEL

Eu, __________________________________________________, aluno (a) regularmente matriculado (a)
no curso de graduação em______________, matrícula n° ___________, ______ semestre da
Universidade Federal de Roraima, declaro sob as penas da lei e conforme estabelecido neste edital,
que o aluguel declarado em despesas com moradia, referente ao imóvel situado (a) na
rua/av.__________________________________________, n° _____, no bairro __________________,
na cidade de Boa Vista-RR, é divido entre as pessoas abaixo citadas, no valor total de R$ ___________ ,
sendo o valor de R$ ____________ para cada morador.

Nome dos demais moradores:

1.Nome_________________________________________CPF:______.______._____

2.Nome_________________________________________CPF:______.______._____

3.Nome_________________________________________CPF:______.______._____

4.Nome_________________________________________CPF:______.______._____

5.Nome_________________________________________CPF:______.______._____

6.Nome_________________________________________CPF:______.______._____

Estou ciente de que a atribuição de valor irreal e a omissão de patrimônio (bens imóveis, veículos, ações,
cotas de empresa, dinheiro em aplicação, consórcio ou financiamento) resultam na eliminação sumária do
candidato acima identificado processo seletivo para concessão de auxílio Vale-Moradia – PNAES.

Boa Vista/RR, ____ de __________ de 2022.

_________________________________
Assinatura do Declarante
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