
   

 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE 

Praça Senador Almir Pinto, 217 – Centro – CEP: 61940-145 
E-mail: gabinete.smempe@gmail.com 

 

SELEÇÃO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES EM 
MARANGUAPE PARA O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, QUE 

SERÃO BENEFICIADOS COM O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE MARANGUAPE.  

EDITAL Nº 04/2021 - SED 
 

ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, ____________________________________________________________________________________, 

portador do RG Nº ____________________________, inscrito no CPF Nº ___________________________, 

residente e domiciliado no endereço __________________________________________________________  

_____________________________________________________, telefone __________________________, 

E-mail __________________________________, conforme o disposto no Edital Nº 04/2021, declaro que 

assumo o compromisso de: 

a) Declarar informações verdadeiras no ato do preenchimento dos dados cadastrais – Ficha Cadastral 
(Anexo I), com todos os documentos exigidos, conforme descritos neste edital, para efetivação do 
cadastramento, podendo responder cível e criminalmente, caso tais informações e documentos 
apresentados não correspondam a veracidade; 

b) Apresentar trimestralmente declaração de matrícula e frequência regular, ambos atualizados e 
emitidos pela Instituição de Ensino Superior em que o aluno está matriculado;  

c) Manter assiduidade no uso do transporte e estar ciente de que caso o aluno falte durante 15 (quinze) 
dias consecutivos (sem justificativa) será desligado do Programa de Apoio aos Estudantes do Ensino 
Superior; 

d) Comparecer no local e horário definido de acordo com a rota e itinerário escolhido pelo candidato, 
não havendo tolerância para a saída do veículo; 

e) Sempre apresentar, ao ingressar no transporte, a carteira própria do Programa de Apoio aos 
Estudantes do Ensino Superior, expedida pela Secretaria de Educação de Maranguape; 

f) Assinar a frequência diariamente que será entregue no interior do transporte; 
g) Manter a ética e o respeito no interior do transporte escolar universitário ou por quaisquer meios de 

comunicação e redes sociais, sob o risco de receber advertência ou até mesmo ser desligado do 
programa, caso seja identificado e provado comportamento inapropriado ou ofensivo; 

h) Estar ciente de que o veículo não fará entrada nas localidades de difícil acesso, sendo de 
responsabilidade do universitário seu deslocamento para o local de passagem do transporte de 
acordo com a sua Rota;  

i) Comunicar imediatamente ao Núcleo de Transporte de Escolar caso haja desistência, trancamento ou 
mudança de turno do usuário; 

j) Fazer uso de máscara e álcool em gel no interior do ônibus e obedecer os protocolos sanitários de 
prevenção à covid-19. 
 

Maranguape-CE, ___________ de _________________________ de ___________. 

 

 

______________________________________________________ 

(Assinatura do Aluno Universitário) 


