
 

 

 

PROGRAMA ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA. COVID-19 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 08/2020 para abertura de processo seletivo para 
concessão de condição especial de pagamento de mensalidades. 
 
A Diretora Geral das IES Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista e 
Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, Prof.ª Christiane 
Oliveira Mendes, torna público que, os seguintes itens ficam alterados conforme a 
seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens.  
 
 
Onde se Lê: 

8.2.3.1. Se assalariado: (03) três últimos contracheques; Extratos bancários dos 03 

últimos meses, de todos os bancos que constam no Cadastro de Clientes do 

Sistema Financeiro Nacional – CCS; Se trabalhador autônomo ou profissional 

liberal: Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE, 

original, dos 03 últimos meses, feita por contador ou técnico contábil inscrito no 

CRC; Se estagiário, monitor e/ou jovem aprendiz: Contrato de estágio e 

comprovante de recebimento de bolsa-auxílio do último mês; Se trabalhador do 

mercado informal: Declaração com atividade desenvolvida, constando o rendimento 

médio reconhecido em Cartório; Se não exercer qualquer atividade remunerada: 

Declaração reconhecida em Cartório; 

(...) 

8.2.3.5. Declaração do Imposto de Renda Completa, acompanhada do recibo, 

referente ao último exercício fiscal, para todos os membros do grupo familiar 

obrigados a fazê-lo, conforme as normas da Receita Federal do Brasil; 8.2.3.6. 

Outras Rendas: Comprovar as rendas decorrentes de outras fontes como: 

poupança, aluguéis, rendimentos financeiros, entre outros; Documento referente ao 

recebimento de pensão alimentícia – Em caso de recebimento de pensão 

alimentícia apresentar a sentença judicial e a declaração com o valor. Caso não 

seja sentença judicial, apresentar uma declaração informando o valor da pensão 

registrada em Cartório;  

(...) 

8.2.3.7. Em caso de ajuda financeira de terceiros – Apresentar declaração da 

pessoa que fornece ajuda, com RG e CPF, devidamente registrada em Cartório. 

 
 
Leia-se: 
 



 

 

8.2.3.1. Se assalariado: (03) três últimos contracheques; Extratos bancários dos 03 

últimos meses, de todos os bancos que constam no Cadastro de Clientes do 

Sistema Financeiro Nacional – CCS; Se trabalhador autônomo ou profissional 

liberal: Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE, 

original, dos 03 últimos meses, feita por contador ou técnico contábil inscrito no 

CRC; Se estagiário, monitor e/ou jovem aprendiz: Contrato de estágio e 

comprovante de recebimento de bolsa-auxílio do último mês; Se trabalhador do 

mercado informal: Declaração com atividade desenvolvida, constando o rendimento 

médio (reconhecido em Cartório); Se não exercer qualquer atividade remunerada: 

Declaração (reconhecido em Cartório). Enquanto durar a situação de 

“distanciamento social” a qual estamos submetidos, poderão ser entregues 

declarações simples, devendo ser entregues as mesmas declarações 

devidamente registradas em Cartório com o prazo máximo de 05 dias após a 

data de normalização do atendimento dos cartórios, sob pena de perder o 

Benefício; 

(...) 

8.2.3.5. Declaração do Imposto de Renda Completa, acompanhada do recibo, 

referente ao último exercício fiscal, para todos os membros do grupo familiar 

obrigados a fazê-lo, conforme as normas da Receita Federal do Brasil; 8.2.3.6. 

Outras Rendas: Comprovar as rendas decorrentes de outras fontes como: 

poupança, aluguéis, rendimentos financeiros, entre outros; Documento referente ao 

recebimento de pensão alimentícia – Em caso de recebimento de pensão 

alimentícia apresentar a sentença judicial e a declaração com o valor. Caso não 

seja sentença judicial, apresentar uma declaração informando o valor da pensão. 

Enquanto durar a situação de “distanciamento social” a qual estamos 

submetidos, poderá ser entregue declaração simples, devendo ser entregue a 

mesma declaração devidamente registrada em Cartório com o prazo máximo 

de 05 dias após a data de normalização do atendimento dos cartórios, sob 

pena de perder o Benefício;  

(...) 

8.2.3.7. Em caso de ajuda financeira de terceiros – Apresentar declaração da 

pessoa que fornece ajuda, com RG e CPF. Enquanto durar a situação de 

“distanciamento social” a qual estamos submetidos, poderá ser entregue 

declaração simples, devendo ser entregue a mesma declaração devidamente 

registrada em Cartório com o prazo máximo de 05 dias após a data de 

normalização do atendimento dos cartórios, sob pena de perder o Benefício;  

 

Christiane Oliveira Mendes 

Diretora Geral 



 

 

 


