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Verificação de Renda de Emprego 
(A ser assinado pelo empregador) 

 
Nome(s) da Criança(s):  _______________________________________________________ 
                               
                                 _______________________________________________________ 
 
                                _______________________________________________________ 
 
 
Certifico pelo presente que _____________________________________ trabalha/trabalhou como 
                                                                                                 (Nome do Pai/Mãe em Letra de Forma) 
 
___________________________________________.  Certifico que durante o período de  _______________  
                  (Descrever o cargo)          (Mês/Ano) 
 
a  ________________, sua remuneração foi   $____________  por   . 
               (Mês/Ano)       (Valor)  (Semana, Mês, Ano) 
 
O valor total da remuneração neste período foi $________________________. 
 
Ele/ela tem trabalhado conosco desde _______________________, 20_____. 

(Mês)            (Ano) 
 
Ao assinar abaixo, certifico que todas as informações acima são verdadeiras e corretas.  Entendo 
que as autoridades escolares podem exigir verificação a qualquer momento durante o ano e que a 
falsa declaração deliberada pode resultar em retirada do programa e/ou ação judicial de acordo 
com os Estatutos Federais e Estaduais aplicáveis. 
______________________________________ _____________________________________ 
(Nome do empregador em letra de forma)    (Assinatura do empregador)   (Data) 
 
 
_________________________________________________________ ________________________________________________________ 
(Endereço do empregador)     (Nº de telefone do empregador) 
 

 
Notary Public: 
 
STATE OF FLORIDA      COUNTY OF      
 
Sworn to (or affirmed) and subscribed before me this _____ day of _____, 20___, by (name of person making 
statement). 
 

      
(Signature of Notary Public-State of Florida) 
 
      
(Name of Notary Typed, Printed, or Stamped) 

 
Personally Known ____ OR Produced Identification ____ 
 
Type of Identification Produced:       
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