ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior

ERRATA Nº 01 – EDITAL PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL
UNIVERSITÁRIO

A Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, no uso de suas
atribuições legais, vem tornar pública ERRATA:

I – DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado o prazo de cadastro sendo de 17 de abril de 2021 a 08 de
maio de 2021, nos mesmos termos previstos no edital.

II - DA DECLARAÇÃO DE RENDA
Os beneficiários que não possuírem vínculo empregatício poderão
preencher e encaminhar, junto aos outros documentos previstos no edital,
modelo de Declaração contida no anexo I.

III- DO CRONOGRAMA
Segue previsão de atos com datas específicas em cronograma no Anexo II.

IV- DOS RECURSOS
Segue modelo de recurso, anexo III, a ser impetrado para análise desta
secretaria em caso de descontentamento, não obstando possibilidade de
análise de qualquer modelo à que o candidato entender cabível.

Secretária Municipal Adjunta de Ensino Superior
Flaviá Picon Pereira
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ANEXO I
DECLARAÇÃO DE RENDA

Eu(nome completo)____________________________________________
RG nº_________________________CPF nº _______________________,
residente na Rua_________________________________________, nº__,
Bairro________________________,cidade/estado___________________,
CEP_____________, venho por meio desta DECLARAR para os devidos
fins, que não mantenho vínculo empregatício com pessoa física ou jurídica
mas

que

exerço

atividade

_______________________________e

percebo

autônoma

de

mensalmente

rendimentos no valor de R$ _____________________.
Declaro também estar ciente das penalidades legais* a que estou sujeito
(a).

_____________,______ de __________________ de ______.

____________________________________________
Assinatura do Declarante

*Código Penal – Falsidade Ideológica Art. 299 – “Omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.
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ANEXO II
CRONOGRAMA

EVENTO

DATA

LOCAL

Prorrogação de

17 de abril de 2021

<http://sistemas.macae.rj.gov.br:84/i

Recadastramento

a

nscricaoweb/index/evento/?evento=1

08 de maio de 2021

03>

22 de maio de 2021

<http://sistemas.macae.rj.gov.br:84/i

Publicação da lista
preliminar de

nscricaoweb/index/evento/?evento=1

Beneficiários 2021

03>

Recursos

Divulgação do

25 de maio de 2021

<http://sistemas.macae.rj.gov.br:84/i

a

nscricaoweb/index/evento/?evento=1

27 de maio de 2021

03>

03 de junho de 2021

<http://sistemas.macae.rj.gov.br:84/i

resultado final de

nscricaoweb/index/evento/?evento=1

Beneficiários 2021

03>
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ANEXO III

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO RESULTADO DO EDITAL
PROGRAMA TRANSPORTE SOCIAL UNIVERSITÁRIO realizado pela
Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior.

Eu,

............................................................................................,

portador

do

documento de identidade n................., apresento recurso junto a Secretaria
responsável contra decisão do mesmo.
A

decisão

objeto

de

contestação

é....................................................................................................................................
(explicitar a decisão que está contestando).

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são (limite máximo de 200
palavras):
......................................................................................................................................

Se necessário anexe documentos, referências e/ou outras fontes externas, listandoas:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

..........................., ......de......................de 2021.

