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EDITAL N.º 233/2018 – PRAE/UFRR
Boa Vista/RR, 21 de setembro de 2018.
Divulga retificação do item 6.1 do Edital Nº
229/2018-PRAE/UFRR, de 19/09/2018,
que trata da Inscrição no processo
seletivo para o Vale Moradia 2018.2.
O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de
Roraima – PRAE/UFRR, nomeado pela Portaria N.º 130/GR, de 09/03/2016, no uso
de suas atribuições legais, fundamentado pelo Decreto n°. 7.234, de 19 de julho de
2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES),
pela Resolução n°. 022/2012-CUni, que dispõe sobre o Programa PROAUXÍLIOS,
no âmbito da Universidade Federal de Roraima, e dá outras providências, torna
pública a retificação do item 6.1 do Edital Nº 229/2018-PRAE/UFRR, de
19/09/2018, que trata da Inscrição no processo seletivo para o Vale Moradia
2018.2.
1. DA RETIFICAÇÃO
1.1 Onde se lê:
II - Para situações nas quais não haja contrato de locação de imóvel, deverá o
discente apresentar declaração de aluguel devidamente registrada em cartório pelo
do locador, assinada e datada por este, na qual constem os dados do locatário, do
Iocador, da vigência do contrato de locação, do endereço do imóvel e o valor do
aluguel;
III - Para os casos em que outro coabitante do imóvel esteja na condição de locatário
no contrato de locação, apresentar declaração de moradia, assinada e datada pelo
locatário, cujo nome esteja contrato, na qual constem os dados do locatário, do
discente e do endereço do imóvel;
IV - 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 VI deste edital.
Leia-se:
I - Para situações nas quais os candidatos não possuírem, no ato da inscrição
o contrato de aluguel em seu nome juntamente com último comprovante de
pagamento, item 6.1 - h, poderão justificar anexando uma carta explicativa,
ficando a concessão do auxílio condicionada ao envio da documentação em
até 15 dias após assinatura do termo de compromisso.
II - Para situações nas quais não haja contrato de locação de imóvel, deverá o
discente apresentar declaração de aluguel devidamente registrada em cartório pelo
do locador, assinada e datada por este, na qual constem os dados do locatário, do
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Iocador, da vigência do contrato de locação, do endereço do imóvel e o valor do
aluguel;
III - Para os casos em que outro coabitante do imóvel esteja na condição de locatário
no contrato de locação, apresentar declaração de moradia, assinada e datada pelo
locatário, cujo nome esteja contrato, na qual constem os dados do locatário, do
discente e do endereço do imóvel;
IV - 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 III deste edital.
1.2 Inclui-se ao Edital Nº 229/2018-PRAE/UFRR o anexo III disposto logo abaixo.
2. Permanecem inalterados os demais itens do Edital Nº 229/2018-PRAE/UFRR,
de 19/09/2018.
Boa Vista/RR, 21 de setembro de 2018.

Prof. Dr. Vladimir de Souza
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Extensão
Portaria n.º 130/2016-GR, de 09/03/2016 PRAE/UFRR
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ANEXO III
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 no Edital Nº 229/2018-PRAE/UFRR,, que o aluguel
declarado em despesas com
moradia, referente ao imóvel situado 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. Autorizo a CAPER/PRAE a
confirmar e averiguar as informações acima.

Boa Vista/RR, ____de__________ de 2018.

Assinatura do candidato
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