
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL
**somente para candidatos que são oriundos da atividade agrícola

Nome do(a) Candidato(a):     

Curso:           Campus: 

Declaramos para fins de comprovação de renda proveniente das atividades rurais que a renda do
grupo familiar é composta conforme demonstrativo abaixo (média anual):
1) Localização da(s) propriedade(s): 

2) No de pessoas que provêm seu sustento na (s) propriedade(s) acima: 

3) Período de referência:   a  

4) A condição de exploração é:   Arrendamento        Propriedade própria            Parceiro           

 Propriedade Cedida           Assentamento           Outro: 

5) Área total do imóvel (hectares): 

6) Descrição da comercialização realizada através de Bloco de Produtor:

Descrição dos produtos  
Produção Anual
(sacas, kg, ton.)

Receita Bruta
Anual

Custos de
Produção

Receita
Líquida
Anual

  R$ R$ R$ 

  R$ R$ R$ 

  R$ R$ R$ 

  R$ R$ R$ 

Concórdia - SC,  de  de 2023.

   
Assinatura do(a) declarante ou responsável legal (quando o(a) declarante tiver idade

inferior a 18 anos)

**Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa
incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica);

SISAE - Serviço Integrado De Suporte e 
Acompanhamento Educacional  

sisae.concordia@ifc.edu.br
(49) 3441-4825

mailto:sisae.concordia@ifc.edu.br

	Caixa de texto 1: 
	Caixa de texto 1_2: 
	Caixa de texto 1_3: 
	Caixa de texto 1_4: 
	Caixa de texto 1_5: 
	Caixa de texto 1_6: 
	Bot#C3#A3o de op#C3#A7#C3#A3o 1: Off
	Caixa de texto 1_7: 
	Caixa de texto 1_8: 
	Caixa de texto 2: 
	Caixa de texto 2_2: 
	Caixa de texto 1_9: 
	Caixa de texto 1_10: 
	Caixa de texto 1_11: 
	Caixa de texto 1_12: 
	Caixa de texto 2_3: 
	Caixa de texto 2_4: 
	Caixa de texto 2_5: 
	Caixa de texto 2_6: 
	Caixa de texto 2_7: 
	Caixa de texto 2_8: 
	Caixa de texto 2_9: 
	Caixa de texto 2_10: 
	Caixa de texto 2_11: 
	Caixa de texto 2_12: 
	Caixa de texto 2_13: 
	Caixa de texto 2_14: 
	Caixa de texto 2_15: 
	Caixa de texto 2_16: 
	Caixa de texto 2_17: 
	Caixa de texto 2_18: 
	Caixa de texto 2_19: 
	Caixa de texto 2_20: 


