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TERMO DE COMPROMISSO 
EDITAL DE RENOVAÇÃO 011/2013 

PROGRAMA DE BENEFÍCIOS e AUXÍLÍO PROEJA 
 

Eu, _____________________________________________________, aluno (a) do curso 

______________________, com ingresso em _____________, com previsão de conclusão em 

_____________, abaixo-assinado (a), portador (a) de carteira de identidade nº ______________ e matricula 

nº _____________, contemplado (a) com os seguintes benefícios:  
( ) Auxílio Creche 
( ) Auxílio Material de Ensino 
( ) Auxílio Moradia 
( ) Auxílio Transporte 
( ) Auxílio PROEJA 
( ) Bolsa Permanência 

conforme fui contemplado no ano letivo de 2012 do Programa de Benefícios e/ou Auxílio PROEJA,  do 

Núcleo de Acompanhamento Acadêmico (NAAc), aceito o referido benefício e declaro ter ciência de que o 

mesmo será: 

1. concedido auxílio-financeiro nos valores atualizados pelos Editais do ano de 2013. 

2. concedido pelo tempo de duração do ano letivo; 

2.1. para a renovação semestral, apresentar cópia do histórico escolar e do comprovante de matrícula. 

3. depositado em conta corrente do estudante; 

3.1. é de responsabilidade do beneficiário a apresentação dos dados da conta corrente ao NAAc. 

4. no caso do Auxílio Moradia e Auxílio Creche, interrompido caso o estudante não apresentar, até o 

dia 10 de cada mês, a comprovação de pagamento da moradia e /ou creche. 

Comprovada a omissão e/ou inveracidade nas informações prestadas e/ou nos documentos 

apresentados, estarei sujeito às penalidades legais cabíveis.  

O NAAc, esclarece que a concessão de benefício dependerá de disponibilidade orçamentário-

financeiro. 

Porto Alegre, ____de________de 2013. 

    ________________     

      Assinatura (conforme carteira de identidade) 


