
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Termo de Compromisso - Continuidade
Ação Bolsa do Povo Educação

Eu, _____________________________________________________________________,

Nacionalidade _________________, Inscrição no CPF/MF sob o nº ______________,

Residente e domiciliado (a) na cidade de _________________________, UF _____,

(Rua/AV)______________________________________________________, nº _________,

Conjunto/complemento nº_______, Bairro _________________, CEP ________-______,

E-mail____________________________________________________________, Telefone

(___)___________, responsável pelo estudante ______________________________,

Inscrição no RG sob o nº ______________ UF _____, matriculado na rede estadual de ensino

na unidade escolar____________________________________________,

Declaro:

● que todas as informações fornecidas na inscrição realizada pelo sítio eletrônico

www.bolsadopovo.sp.gov.br são verdadeiras;

● que todos os documentos apresentados à unidade escolar são verdadeiros;

● ciência que o benefício mensal pela participação da Ação Bolsa do Povo Educação se

trata de auxílio sobre o qual não incidirão descontos previdenciários ou encargos

legais, possuindo natureza puramente indenizatória;

● ciência do meu dever de respeitar as pessoas e o patrimônio público durante minha

participação na Ação Bolsa do Povo Educação;

● ciência do compromisso de presença durante minha atuação na Ação Bolsa do Povo

Educação, conforme disposto no artigo 9º da Resolução SEDUC nº 62, de 20 de julho

de 2021;

● ciência do compromisso de cumprimento da formação inicial de 20 horas na primeira

semana de atividades;

● ciência dos requisitos para recebimento do benefício mensal, bem como das situações

previstas para cessação do benefício, conforme dispositivos da Resolução SEDUC nº

62, de 20 de julho de 2021;
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● ciência de não fazer jus ao recebimento de auxílio transporte, conforme disposto no

parágrafo 3º do artigo 1º da Resolução SEDUC nº 62, de 20 de julho de 2021, alterada

pela Resolução SEDUC nº 66, de 29 de julho de 2021;

● ciência da carga horária das atividades, de 4 (quatro) horas diárias, as quais podem ser

realizadas aos finais de semana, sem prejuízo da carga horária máxima estabelecida de

20 (vinte) horas semanais, nas dependências da unidade escolar, conforme disposto no

parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução SEDUC nº 62, de 20 de julho de 2021;

● que a participação na Ação Bolsa do Povo Educação não representa, em hipótese

alguma, vínculo empregatício ou estatutário, eis que de caráter assistencial, não se

revestindo das características que configuram tais vínculos.

Com isto, fica expressa a participação do declarante na Ação Bolsa do Povo Educação a

partir do dia ___ de _________ de 2022 com fim previsto para 31 de dezembro de 2022 na

unidade escolar ________________________________________, localizada no município

de _____________ no Estado de São Paulo, no período diário compreendido entre as horas

______ e ______, contemplando 4 (quatro) horas diárias, as quais podem executadas aos

finais de semana, sem prejuízo da carga horária máxima determinada, nos termos da

Resolução SEDUC nº 62, de 20 de julho de 2021, alterada pela Resolução SEDUC nº 66, de

29 de julho de 2021 e Decreto nº 65.812, de 23 de junho de 2021, alterado pelo Decreto nº

65.868, de 16 de julho de 2021, que regulamenta o Programa Bolsa do Povo, instituído pela

Lei 17.372, de 26 de maio de 2021.

______________, São Paulo, ______ de ___________ de 202_

Diretor da Escola Estadual
RS/PV:
CPF:

Declarante
CPF:


