MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
COLÈGIO TÈCNICO
DIVISÂO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
TERMO DE COMPROMISSO DE RECEBIMENTO DE BOLSA DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE
INCLUSÃO DIGITAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO COLÉGIO TÉCNICO DA
UFRRJ
Eu,___________________________________________________________________,CPF _____________________ matrícula
nº: _______________, discente regularmente matriculado(a) no período de Estudos Continuados Emergências (ECE) no Colégio
Técnico da UFRRJ, no curso ___________________________________________, por meio de classificação em edital seletivo,
estar dentro dos critérios de elegibilidade previstos para os auxílios de assistência estudantil, declaro ciência de que passarei a
receber do Colégio Técnico da Universidade Rural o Auxílio Financeiro de Inclusão Digital no valor de R$ 200,00 (duzentos e
reais) por parcela, a partir do mês de assinatura deste Termo de Compromisso, durante o período letivo suplementar de ECE,
comprometo- me a seguir o que determina o EDITAL Nº: 02/2020- CTUR/UFRRJ. Para fins de continuidade do recebimento
deste auxílio financeiro, comprometo-me ainda a:
I.
II.
III.
IV.
V.

Manter-me matriculado no curso do CTUR;
Manter o Setor de Bolsas e a Divisão de Assuntos Estudantis informados quando eu optar pelo trancamento do curso
ou abandono do ECE, a fim de evitar o recebimento indevido do Auxílio Financeiro de Inclusão Digital;
Não acumular este o Auxílio Financeiro de Inclusão Digital a que faço jus, com outros auxílios concedidos com o
mesmo objetivo, tanto internos quanto externos;
Cumprir as normas que estão no EDITAL Nº: 02/2020- CTUR/UFRRJ.
Prestar informações, esclarecimentos e encaminhar documentos complementares sempre que forem solicitados pela
Divisão de Assuntos Estudantis e pelos setores a ela subordinados.

Declaro ciência e concordância com o fato de que, a qualquer momento, se identificado o descumprimento das disposições
contidas neste Termo de Compromisso, EDITAL Nº: 02/2020- CTUR/UFRRJ, terei meu benefício cancelado, ensejando o
imediato ressarcimento ao erário público por meio de pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) dos valores
recebidos indevidamente, se for comprovado o descumprimento atrelado à conduta de má-fé no uso dos recursos financeiros
recebidos do CTUR/ UFRRJ. Declaro ainda, que estou ciente que o recebimento do Auxílio Financeiro de Inclusão Digital
cessará, no momento em que a Instituição aprovar o calendário de retorno das atividades acadêmicas presenciais. Para firmeza
e validade do que aqui se estabelece, assino o presente Termo de Compromisso.
Data: ____/____/_______

________________________________________
(Assinatura do discente beneficiário).

__________________________________
( Assinatura do seu represente legal)

