ESCOLAS PÚBLICAS DE NORWOOD
ATESTADO DE RESIDÊNCIA – LOCADOR / LOCAÇÕES COMPARTILHADAS
INSTRUÇÕES:

Qualquer candidato às Escolas Públicas de Norwood que não possa apresentar um registro
de propriedade ou um contrato de aluguel deve pedir ao proprietário ou ao locatário da
propriedade onde o candidato mora que preencha e assine este atestado legal. Este
documento deve ser assinado e o selo anexado por um Notário Público.
É responsabilidade do candidato (e não da pessoa que preenche este atestado) anexar um
comprovante de pagamento recente de aluguel, a menos que este atestado afirme no Item
No. 3 abaixo que a locação não requer pagamento de aluguel.
ATESTADO

Meu nome é _____________________________________________________ e eu atesto e certifico o
seguinte: (Por favor, preencha todos os três itens e assine abaixo).
1. Eu sou o proprietário / locatário da propriedade localizada em
___________________________________
no Município de Norwood.
2. ___________________________________________
, que se trata do pai/ mãe ou
responsável legal de __________________________________________
, é meu
locatário ou sublocatário desta propriedade como sua residência principal, sem um contrato de locação, em
contrato temporário sem prazo fixo, de mês a mês.
3.

FAVOR ASSINALAR UMA ALTERNATIVA:
__________ Eu recebi o pagamento de aluguel nos últimos trinta (30) dias pela locação ou sublocação
dessas dependências.
OU:
_________ Como alternativa, eu aqui declaro que a parte supracitada reside comigo no endereço acima
sem nenhum pagamento de aluguel.

Assinado sob penas de falso testemunho neste dia ______de ________

de 20____:

______________________________________ Nome por Extenso:______________________________
(Assinatura)

Endereço por Extenso:__________________________________

Fone:__________________

A informação contida neste atestado legal está sujeita à verificação por um investigador de residência.
Sessão de Certificação do Notário Público "Neste dia _____ de _________________ de 20 ___ , perante mim, o notário abaixo assinado,
_________________________________________apresentou-se pessoalmente, comprovou através de provas satisfatórias de identificação,
ser a pessoa que assinou perante mim o documento precedente em anexo e jurou ou afirmou que o conteúdo do documento é verídico e correto
tanto quanto é do seu conhecimento.
Selo do Notário Público no quadro
Assinatura do Notário Público ______________________
Estado de Massachusetts, Condado de ____________
Minha Comissão Expira:_________

