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ANEXO I 

PERÍODO ATIVIDADE 

24 à 29/09/2018 
CADASTRO ESCOLAR 

 

14/12/2018 

Divulgação das listas para efetivação da matricula no 

site da Prefeitura Municipal de Janaúba, na Secretaria 

Municipal de Educação e nas Escolas de Educação 

Infantil. 

 

17 à 21/12/2018 
Matrícula dos alunos cadastrados 
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ANEXO II 

 

POSTOS E HORÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO 

HORÁRIO 

 
24 à 28/09/2018 

 
Matutino: 7:30 às 13:30     
Vespertino: 13:30 às 17:30 
 

 
29/09/2018 

 

 
Matutino: 8:00 às 12:00 

 

POSTOS 

POSTO 1 

 
Praça da Catedral Sagrado Coração de Jesus 
( Pç. Dr. Maurício Augusto de Azevedo) 
 

POSTO 2 

 
CAIC 
(prédio da UFVJM) 
 

POSTO 3 

 
Praça da Igreja do Santo Antônio 
(Av. Manoel Athayde, 1741) 
 

 



  

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, ___________________________________________________________________________________ 
                                                   (Declarante – dono da residência) 
 

portador(a) do RG nº ________________________________e CPF nº _________________________, 
DECLARO para fins de comprovação de residência , sob penas da Lei (art. 2º da Lei 7115/83), que 
_______________________________________________________________________________________ 

(Declarado- aquele que reside no endereço) 
 

portador (a) do RG nº_____________________________ CPF nº ________________________, é residente 
e domiciliado em meu endereço na __________________________________________________________ 

CEP: __________________, conforme cópia de comprovante anexo. 

 

Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no art. 299 do 
Código Penal: 

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria 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 o fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos, se o documento é particular.” 

 

Por ser a expressão verdade, assumindo inteira responsabilidade pela declaração acima sob penas da lei, 
assino para que produza seus efeitos legais. 

 

 

Janaúba, _____ de ___________________ de 2018. 

 

 

__________________________________________________________ 

ASSINATURA DO DECLARANTE 
 

 

 

 

OBS: Essa declaração deverá ser reconhecida firma em cartório. 
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ANEXO III 
(MODELO) 

 
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, JOÃO FRANCISCO MENDES ROCHA AZEVEDO, brasileiro, solteiro, 
portador(a) do RG nº 11.111.111-11 – SSP/MG e CPF nº 222.222.222-22, DECLARO 
para fins de comprovação de residência , sob penas da Lei (art. 2º da Lei 7115/83), que 
MARIA FRANCISCA MENDES ROCHA AZEVEDO, brasileira, casada, portador 
(a) do RG nº 33.333.333-33 – SSP/MG e CPF nº 444.444.444-44, é residente e 
domiciliado em meu endereço na R. Maria José, nº 470 – B. Boa Vista – Janaúba – MG 
- CEP: 12345-010, conforme cópia de comprovante anexo. 

Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção penal 
prevista no art. 299 do Código Penal: 

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria 
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 o 
fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão 
de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.”  

 

Por ser a expressão verdade, assumindo inteira responsabilidade pela declaração acima 
sob penas da lei, assino para que produza seus efeitos legais. 

 

Janaúba, 20 de setembro de 2018. 

 

 

__________________________________________________________ 

JOÃO FRANCISCO MENDES ROCHA 

  

 

 

OBS: Essa declaração deverá ser reconhecida firma em cartório. 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
DE JANAÚBA ESTADO DE MINAS GERAIS 

Site: www.janauba.mg.gov.br ‐ E‐mail: smeducacao@janauba.mg.gov.br 
Rua Cirilo Freire de Carvalho, 21 – Dente Grande – Tel. (38) 3821‐4927 

 
 
 
 

ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E 
AUTENTICIDADESDOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 

 

Eu,                                                                                    ,residente  e  domiciliado  no 
endereço_______________________________________________________________ 
inscrito   no      CPF nº __________________________________ DECLARO,  para  
fins  de  direito,  sob  as  penas  do  Art.  299  do Código  Penal  Brasileiro,  que  as  
informações  e  os  documentos  apresentados  para inscrição   junto   ao   
Cadastramento Escolar 2018/2019 na Rede Municipal de Ensino de Janaúba são 
verdadeiros e autênticos. 

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

 

Janaúba, _____, de ________________  de 2018. 

 

 

____________________________________________________________ 

ASSINATURA 
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