
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIA PARA MATRÍCULA INSTITUCIONAL 
6ª CHAMADA DO PROSEL 2022– INTEGRADO 

 DATA PREVISTA PARA O INÍCIO DAS AULAS: 26/09/2022 

 
O presente guia tem por objetivo orientá-los quanto aos procedimentos de matrícula e os 
documentos que deverão ser entregues para efetivação da mesma, bem como o formato desses 
arquivos e os prazos para entrega. 

 
No ato da matrícula o(a) candidato(a) deverá apresentar a documentação correspondente ao 
código de reserva disponível no resultado. Veja como identificá-lo na chamada de convocação 
(Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Identificando o código de reserva (Cota) 

 

Após identificar o seu código de reserva, verifique a documentação conforme tabela abaixo: 
 
 

Código de Reserva Documentos para apresentar no momento da matrícula 

 
 
 

A / B 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

(Candidatas/os que não 
cursaram ou não 

comprovaram ter estudado 
INTEGRALMENTE o Ensino 

Fundamental em escolas 
públicas, ou que não optaram 

por vagas reservadas) 

 
 

1) Ficha de inscrição e Termo de responsabilidade preenchidos e assinados (disponíveis 
nas pág. 6, 7 e 8 deste guia); 

2) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental acompanhado de histórico 

completo (1º a 8º série / 1º ao 9º ano); 

3) Documento Oficial de Identificação; 

4) CPF; 

5) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

6) 01 (uma) foto 3x4 atual; 

7) Comprovante de Residência atual; 

8) Título de Eleitor com a IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, com comprovação de quitação 

com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 anos (quitação disponível no site do TSE); 

9) Prova de que a/o estudante candidata/o está em dia com suas obrigações militares 

(sexo masculino) para os maiores de 18 anos; 

10) Compr. de Vacinação Antitetânica, conforme determina a Res. nº 19/2006 do IFBA; 

11) Documento oficial de identificação de um responsável legal, para os menores de 18 

anos. 

12) Laudo médico homologado por SMP/IFBA (para candidatos Código Reserva B) 

RESULTADO FINAL 

CURSO ELETROTÉCNICA – TURNO VESPERTINO 

Campus Camaçari 



Código de Reserva Documentos para apresentar no momento da matrícula 

 
 
 
 
 
 
 

R1 
Candidatas/os de escola 
pública, com renda bruta 

familiar igual ou inferior a 1,5 
(um vírgula cinco) salário- 
mínimo per capita, que se 

autodeclarem pretos, pardos 
ou indígenas com 

deficiência. 

1) Ficha de inscrição e Termo de responsabilidade preenchidos e assinados (disponíveis 
nas pág. 6, 7 e 8 deste guia); 

2) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental acompanhado de histórico completo 
(1ª a 8ª série / 1º ao 9º ano) comprovando que o candidato estudou TODO o Ensino 
Fundamental em Escola Pública; 

3) Documento Oficial de Identificação; 

4) CPF; 

5) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

6) 01 (uma) foto 3x4 atual; 

7) Comprovante de Residência atual; 

8) Título de Eleitor com a IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, com comprovação de 
quitação com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 anos (quitação disponível no site 
do TSE); 

9) Prova de que a/o estudante candidata/o está em dia com suas obrigações militares 
(sexo masculino) para os maiores de 18 anos; 

10) Compr. de Vacinação Antitetânica, conforme determina a Res. nº 19/2006 do IFBA; 

11) Declaração de renda preenchida e assinada (disponível na pág. 11 deste guia), 
acompanhada dos documentos comprobatórios (verifique a relação na pág. 12 e 
declarações nas pág. 13, 14 e 15 deste guia). Se a família é cadastrada no 
Cadastro Único (CadÚnico) e se estiver atualizado, pode utilizar para comprovar a 
renda da família. Segue o link para emitir a Certidão: 
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/; 

12) Autodeclaração de pessoa negra (disponível na pág. 9 deste guia) ou 
Autodeclaração de indígena (disponível na pág. 10 deste guia), conforme 
inscrição; 

13) Documento oficial de identificação de um responsável legal, para os menores de 18 anos. 

14) Laudo médico homologado por SMP/IFBA (para candidatos Código Reserva R1) 

 
 
 
 
 
 
 

R2 
Candidatas/os de escola 
pública, com renda bruta 
familiar igual ou inferior a 

1,5 (um vírgula cinco) 
salário- mínimo per capita, 

que se autodeclarem 
pretos, pardos ou indígenas 

sem deficiência. 

1) Ficha de inscrição e Termo de responsabilidade preenchidos e assinados (disponíveis nas 
pág. 6, 7 e 8 deste guia); 

2) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental acompanhado de histórico completo (1ª a 
8ª série / 1º ao 9º ano) comprovando que o candidato estudou TODO o Ensino 
Fundamental em Escola Pública; 

3) Documento Oficial de Identificação; 

4) CPF; 

5) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

6) 01 (uma) foto 3x4 atual; 

7) Comprovante de Residência atual; 

8) Título de Eleitor com a IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, com comprovação de quitação 
com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 anos (quitação disponível no site do TSE); 

9) Prova de que a/o estudante candidata/o está em dia com suas obrigações militares (sexo 
masculino) para os maiores de 18 anos; 

10) Compr. de Vacinação Antitetânica, conforme determina a Res. nº 19/2006 do IFBA; 

11) Declaração de renda preenchida e assinada (disponível na pág. 11 deste guia), 
acompanhada dos documentos comprobatórios (verifique a relação na pág. 12 e 
declarações nas pág. 13, 14 e 15 deste guia). Se a família é cadastrada no Cadastro 
Único (CadÚnico) e se estiver atualizado, pode utilizar para comprovar a renda da 
família. Segue o link para emitir a Certidão: 
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/; 

12) Autodeclaração de pessoa negra (disponível na pág. 9 deste guia) ou 
Autodeclaração de indígena (disponível na pág. 10 deste guia), conforme inscrição; 

13) Documento oficial de identificação de um responsável legal,para os menores de 18 anos. 



 
 
 
 
 
 
 
 

R3 
Candidatos/as de escola 

pública, com renda igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo, 

que não se autodeclarem 
pretos/as, pardos/as ou 

indígenas com deficiência. 

1) Ficha de inscrição e Termo de responsabilidade preenchidos e assinados (disponíveis 
nas pág. 6, 7 e 8 deste guia); 

2) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental acompanhado de histórico completo 
(1ª a 8ª série / 1º ao 9º ano) comprovando que o candidato estudou TODO o Ensino 
Fundamental em Escola Pública; 

3) Documento Oficial de Identificação; 

4) CPF; 

5) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

6) 01 (uma) foto 3x4 atual; 

7) Comprovante de Residência atual; 

8) Título de Eleitor com a IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, com comprovação de 
quitação com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 anos (quitação disponível no site 
do TSE); 

9) Prova de que a/o estudante candidata/o está em dia com suas obrigações militares 
(sexo masculino) para os maiores de 18 anos; 

10) Compr. de Vacinação Antitetânica, conforme determina a Res. nº 19/2006 do IFBA; 

11) Declaração de renda preenchida e assinada (disponível na pág. 11 deste guia), 
acompanhada dos documentos comprobatórios (verifique a relação na pág. 12 e 
declarações nas pág. 13, 14 e 15 deste guia). Se a família é cadastrada no 
Cadastro Único (CadÚnico) e se estiver atualizado, pode utilizar para comprovar a 
renda da família. Segue o link para emitir a Certidão: 
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/; 

12) Laudo médico homologado por SMP/IFBA (para candidatos Código Reserva R3) 

13) Documento oficial de identificação de um responsável legal, para os menores de 18        anos. 

 
 
 
 
 
 
 

R4 
Candidatos/as de escola 

pública, com renda igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo, 

que não se autodeclarem 
pretos/as, pardos/as ou 

indígenas sem deficiência. 

1)  Ficha de inscrição e Termo de responsabilidade preenchidos e assinados (disponíveis 
nas pág. 6, 7 e 8 deste guia); 

2) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental acompanhado de histórico completo 
(1ª a 8ª série / 1º ao 9º ano) comprovando que o candidato estudou TODO o Ensino 
Fundamental em Escola Pública; 

3) Documento Oficial de Identificação; 

4) CPF; 

5) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

6) 01 (uma) foto 3x4 atual; 

7) Comprovante de Residência atual; 

8) Título de Eleitor com a IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, com comprovação de 
quitação com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 anos (quitação disponível no site 
do TSE); 

9) Prova de que a/o estudante candidata/o está em dia com suas obrigações militares 
(sexo masculino) para os maiores de 18 anos; 

10) Compr. de Vacinação Antitetânica, conforme determina a Res. nº 19/2006 do IFBA; 

11) Declaração de renda preenchida e assinada (disponível na pág. 11 deste guia), 
acompanhada dos documentos comprobatórios (verifique a relação na pág. 12 e 
declarações nas pág. 13, 14 e 15 deste guia). Se a família é cadastrada no 
Cadastro Único (CadÚnico) e se estiver atualizado, pode utilizar para comprovar a 
renda da família. Segue o link para emitir a Certidão: 
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/; 

12) Documento oficial de identificação de um responsável legal, para os menores de 18 anos. 



 
 
 
 
 

R5 
Candidatas/os de escola 
pública, com renda bruta 
familiar superior a 1,5 (um 

vírgula cinco) salário- mínimo 
per capita, que se 

autodeclarem pretos, pardos  
ou indígenas com deficiência. 

  

1) Ficha de inscrição e Termo de responsabilidade preenchidos e assinados (disponíveis nas 
pág. 6, 7 e 8 deste guia); 

2) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental acompanhado de histórico completo (1ª a 
8ª série / 1º ao 9º ano) comprovando que o candidato estudou TODO o Ensino 
Fundamental em Escola Pública; 

3) Documento Oficial de Identificação; 

4) CPF; 

5) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

6) 01 (uma) foto 3x4 atual; 

7) Comprovante de Residência atual; 

8) Título de Eleitor com a IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, com comprovação de quitação 
com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 anos (quitação disponível no site do TSE); 

9) Prova de que a/o estudante candidata/o está em dia com suas obrigações militares (sexo 
masculino) para os maiores de 18 anos; 

10) Compr. de Vacinação Antitetânica, conforme determina a Res. nº 19/2006 do IFBA; 

11) Autodeclaração de pessoa negra (disponível na pág. 9 deste guia) ou 
Autodeclaração de indígena (disponível na pág. 10 deste guia), conforme inscrição; 

12) Laudo médico homologado por SMP/IFBA (para candidatos Código Reserva R5) 

13) Documento oficial de identificação de um responsável legal,para os menores de 18 anos 

 

 

R6 
Candidatas/os de escola 
pública, com renda bruta 
familiar superior a 1,5 (um 

vírgula cinco) salário- mínimo 
per capita, que se 

autodeclarem pretos, pardos  
ou indígenas sem deficiência. 

1) Ficha de inscrição e Termo de responsabilidade preenchidos e assinados (disponíveis nas 
pág. 6, 7 e 8 deste guia); 

2) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental acompanhado de histórico completo (1ª a 
8ª série / 1º ao 9º ano) comprovando que o candidato estudou TODO o Ensino 
Fundamental em Escola Pública; 

3) Documento Oficial de Identificação; 

4) CPF; 

5) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

6) 01 (uma) foto 3x4 atual; 

7) Comprovante de Residência atual; 

8) Título de Eleitor com a IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, com comprovação de quitação 
com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 anos (quitação disponível no site do TSE); 

9) Prova de que a/o estudante candidata/o está em dia com suas obrigações militares (sexo 
masculino) para os maiores de 18 anos; 

10) Compr. de Vacinação Antitetânica, conforme determina a Res. nº 19/2006 do IFBA; 

11) Autodeclaração de pessoa negra (disponível na pág. 9 deste guia) ou 
Autodeclaração de indígena (disponível na pág. 10 deste guia), conforme inscrição; 

12) Documento oficial de identificação de um responsável legal,para os menores de 18 anos 

 
 

 
 



 

 

 

R8 

Candidatas/os de escola 
pública, sem deficiência 

 

 

 

 

1) Ficha de inscrição e Termo de responsabilidade preenchidos e assinados (disponíveis nas 
pág. 6, 7 e 8 deste guia); 

2) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental acompanhado de histórico completo (1ª a 
8ª série / 1º ao 9º ano) comprovando que o candidato estudou TODO o Ensino 
Fundamental em Escola Pública; 

3) Documento Oficial de Identificação; 

4) CPF; 

5) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

6) 01 (uma) foto 3x4 atual; 

7) Comprovante de Residência atual; 

8) Título de Eleitor com a IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, com comprovação de quitação 
com a Justiça Eleitoral, para maiores de 18 anos (quitação disponível no site do TSE); 

9) Prova de que a/o estudante candidata/o está em dia com suas obrigações militares (sexo 
masculino) para os maiores de 18 anos; 

10) Compr. de Vacinação Antitetânica, conforme determina a Res. nº 19/2006 do IFBA; 

11) Documento oficial de identificação de um responsável legal,para os menores de 18 
anos. 

 

Tabela 1: Documentos para apresentar no momento da matrícula, conforme código de reserva. 



MATRÍCULA PRESENCIAL 
Os(As) candidatos(as) relacionados na lista da 6ª chamada de convocação pra matrícula  
deverão entregar, todos os documentos exigidos (conforme código de reserva), CÓPIAS 
LEGÍVEIS e ORIGINAIS, para serem autenticados/validados pelo setor, no ato da matrícula no 
endereço: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Camaçari 
Avenida Jorge Amado, s/nº, Jardim Limoeiro - Camaçari-BA | CEP: 42.800-605 |  
Tel: +55 (71) 3649-8615 

 

PERÍODO: 05/09/2022 a 06/09/2022 

HORÁRIO: 8h às 14h 
 

A constatação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo(a) 
CANDIDATO(A), apurada anteriormente ou posteriormente à matrícula e/ou início das aulas, em 
procedimento de competência exclusiva do IFBA, que lhe assegure o contraditório e a ampla 
defesa, ensejará o cancelamento da matrícula, sem prejuízo das sanções penais eventualmente 
cabíveis. 

 
 

É de exclusiva responsabilidade do(a) CANDIDATO(A) observar: 

I)  o prazo para realização da matrícula disponível no site: https://portal.ifba.edu.br/camacari; 

II) apresentar a documentação física solicitada. 
 
 
 

Atenciosamente, 
Coordenação de Registros Escolares - CORES 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Bahia 
IFBA Campus Camaçari 
Telefone: +55 71 3649-8615 . Acesse nosso site: www.ifba.edu.br 
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FICHA DE 

INSCRIÇÃO 

CURSO: Código de Reserva: 
FORMA DE INGRESSO: 

[ x] Processo Seletivo 
[ ] Processo Seletivo Simplificado 

[ ] Transfere ncia Intercampi 

MODALIDADE: 

[ ] Integrada 

[ ] Subsequente 

TURNO: 

[ ] Diurno 

[ ] Noturno 

[   ] A [ ] B 

[   ] R1 [   ] R2 

[   ] R3 [   ] R4 

[    ] R5 [   ] R6 

[    ] R7 [  ] R8 Ano/Semestre de Ingresso: 2022.1 Chamada: 
DADOS PESSOAIS 

Nome Completo: 

Nome Social (Opcional): 

Data de Nascimento: / / CPF: . 
 

. - 

RG: Órgão Emissor/UF: Data de Emissão: 

Naturalidade: Nacionalidade: Tipo Sanguíneo: 
Estado Civil: [ ]Solteiro(a) 

[ ]Viúvo(a) 
[ ]Casado (a) 
[ ]União Estável 

[   ]Divorciado(a) / Separado(a) 
[ ]Outro:   

Tem Filhos? 
[ ]Não [ ]Sim. Quantos?    

Usar preferencialmente uma conta Gmail 

E-mail Principal: 
 

E-mail Secundário: 

Nº Celular: ( )  -------------------------------            WhatsApp: ( )  -------------------------------            

Nível de Ensino: [ ] Fundamental [   ] Médio Tipo de Instituição: [ ] Pública [ ] Privada Ano de conclusão : 
 

FILIAÇÃO 

Nome do Pai: 

Estado Civil:  [ ] Solteiro(a) 
[ ] Viúvo(a) 

  [ ] Casado (a) 
[ ] União Estável 

  [ ] Divorciado (a) / Separado(a) 
[ ] Outros: 

CPF: . . -    E-mail: Tel.: ( ) -     

Nome da Mãe: 

Estado Civil:  [ ] Solteiro(a) 
[ ] Viúvo(a) 

  [ ] Casado (a) 
[ ] União Estável 

  [ ] Divorciado (a) / Separado(a) 
[ ] Outros: 

CPF: . . -    E-mail: Tel.: ( ) -     
 

ENDEREÇO 

Logradouro: 
(Rua/Avenida/Travessa) 

 
Nº 

Bairro: Cidade: 

CEP:       -    [ ] Área Urbana [   ] Área Rural 
P. de Referência: 

 

 
Preencher somente se for EX- ALUNO do IFBA, informar conforme o caso. 

Curso e Ano de Conclusão: 

Curso e Ano de Abandono: 

Curso e Ano de Transferência para outro IF: 
 

ATESTO QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA SÃO VERDADEIRAS 
 
 

  

Assinatura do(a) Representante legal 
(apenas se o(a) candidato(a) for menor de idade) 

 

Nome:  

CPF:   

Parentesco:    

Contato telefônico:   

 
 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
 
 
 
 

 
Camaçari, de de . 

 
 
 

                                                               Ficha de Inscrição: página 1/2 



 

2021/1 2021.2 2021/1 2021.2 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                       Ficha de Inscrição: página 2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS SOCIOECONÔMICOS 

Exerce atividade remunerada? [ ] Não [ ] Sim Quantas pessoas compõem a sua família? 
Número de pessoas que moram na sua residência (incluindo você). 

Renda Familiar Per Capita em salários mínimos (Calculada dividindo-se o total da renda familiar pelo número de moradores da residência) 

[ ]Menor que 0,5 [ ]Entre 0,5 e 1 [ ]Entre 1 e 1,5 [ ]Entre 1,5 e 2,5 [ ]Entre 2,5 e 3,5 [ ]Maior que 3,5 

Utilizará Transporte Escolar? [ ]Não [ ]Sim [ ]Municipal [ ]Estadual [ ]Privado. Qual?   

Necessidades Especiais: [ ]Nenhuma [ ]Deficiência Visual [ ]Física [ ]Auditiva [ ]Mental 
Outra:            

Etnia/Raça: [ ]Parda [ ]Preta [ ]Branca [ ]Indígena [ ] Amarela [ ] Não Declarada 

Conforme a Lei Geral de Dados Pessoais (LGPD), ao preencher este formulário estou ciente que sua utilização é 
facultativa, restrita ao IFBA Campus Camaçari visando atendimento de forma mais eficiente e segura para o 

processamento de registros de dados junto ao Setor de Registros Escolares do IFBA Campus Camaçari. 

Atesto que as informações acima são verdadeiras. 
 
 

Camaçari, de de . 
 
 
 
 
 

  

Assinatura do(a) Representante legal Assinatura do(a) Candidato(a) 
(apenas se o(a) candidato(a) for menor de idade) 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Camaçari 

Avenida Jorge Amado, s/nº, Jardim Limoeiro - Camaçari-BA | CEP: 42.800-605 | Tel: +55 (71) 3649-8600 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

Eu,      , portador(a) da carteira de 

identidade nº , no ato da matrícula, nesta instituição de ensino, firma, pessoalmente 

ou por intermédio de seu representante legal abaixo qualificado o presente TERMO DE RESPONSABILIDADE, 

comprometendo-se a obedecer às normas da Legislação Educacional, aos preceitos do Regimento Interno desta 

instituição e dos seus Anexos, sobretudo aos concernentes ao corpo Discente, submetendo-se, igualmente, às 

disposições da Organização Didática vigente e às decisões emanadas da Diretoria desta Autarquia Federal 

Educacional. Os discentes comprometem-se ainda, a zelar pelo patrimônio Público da Instituição (cadeiras, mesas, 

quadros, computadores, livros, bebedouros, áreas do pavilhão acadêmico e administrativo, etc). Comparecer ao 

estabelecimento de ensino devidamente fardado (camisa do IFBA, calça comprida e calçado fechado). A utilização 

dos computadores é destinada EXCLUSIVAMENTE a pesquisas e consultas acadêmicas, comprometendo-se o 

aluno a não utilizá-lo para outros fins, como acesso a sites de conteúdos impróprio e demais      mídias sociais, ficando 

o aluno ciente, de que ao descumprir esta norma, estará sujeito às punições previstas na Norma de Utilização dos 

Computadores do IFBA. O material bibliográfico ou multimeio consultado na BIBLIOTECA ou tomado por 

empréstimo deve ser utilizado com zelo. A renovação da matrícula está condicionada à quitação de pendências 

(como a restituição ou devolução de obras) e o discente e seu representante legal devem consultar o regulamento 

da biblioteca que está disponível no site institucional do campus ou na biblioteca. 

 
 
 

Camaçari, de de . 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Assinatura do(a) Representante legal Assinatura do(a) Candidato(a) 
(apenas se o(a) candidato(a) for menor de idade) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 
 
 
 

AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA NEGRA (PRETA OU PARDA) 

DOCUMENTO DESTINADO A CANDIDATAS/OS, DO EDITAL ProSel 2022 – IFBA, 
OPTANTES POR CONCORRER A VAGAS DE COTAS RESERVADAS PARA 

PESSOAS PRETAS OU PARDAS EGRESSAS DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO. 
 

Para efeitos do Edital ProSel 2022 do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia, que assegura o cumprimento da Lei Federal 12.711/12, da Lei 
Federal 12.990/2014 e da Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018 do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão / Secretaria de Gestão de Pessoas, 

 

Ratifico a informação prestada no sistema online de inscrição no ProSel 2022 do 
IFBA, informando que no ato da inscrição me auto-declarei como pessoa negra de 
cor preta ou parda e declarei interesse em concorrer à reserva de vagas para 
candidatas/os negras/os, tendo enviado minha imagem através de fotos e vídeo, para, 
caso seja convocada/o para matrícula, a análise do fenótipo para fins de avaliação da 
minha condição de pessoa negra (preta ou parda), nos termos da Lei nº 12.990/2014 
e Orientação Normativa nº 04/2018 do Ministério do Planejamento. 

Estou ciente que, comprovada inexatidão ou irregularidade nas informações descritas 
nesta declaração, a/o candidata/o estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica 
de acordo com o artigo 299 do Código Penal 

 
 
 

  , , de de 2022 
Cidade Data Mês 

 
 
 
 
 

ASSINATURA DA/O CANDIDATA/O 

 
eu , 

(nome completo) 
 

RG , CPF , 
 

declaro que sou negra/o, da cor , 
(preta ou parda) 

 
conforme as categorias estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
 
Estatística – IBGE para designar as pessoas negras. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 
 
 
 

  AUTODECLARAÇÃO DE INDÍGENA  

DOCUMENTO DESTINADO A CANDIDATAS/OS, DO EDITAL ProSel 2022 - IFBA, 
OPTANTES POR CONCORRER A VAGAS RESERVADAS PARA INDÍGENAS 

EGRESSAS/OS DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO. 
 

Para efeitos do Edital ProSel 2022 do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia, que assegura o cumprimento da Lei Federal 12.711/12, 

 

 
Ratifico a informação prestada no sistema online de inscrição no ProSel 2022 do 
IFBA, informando que no ato da inscrição me auto-declarei como indígena e declarei 
interesse em concorrer à reserva de vagas para candidatas/os indígenas. 

Estou ciente que, comprovada inexatidão ou irregularidade nas informações descritas 
nesta declaração, a/o candidata/o estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica 
de acordo com o artigo 299 do Código Penal. 

 
 
 

    , , de     de 2022 
Cidade Data Mês 

 
 
 
 
 

ASSINATURA DA/O CANDIDATA/O 

 
eu , 

(nome completo) 

 
RG , CPF , 

 

declaro que sou indígena, do Povo , 

(nome completo e legível da Comunidade Indígena) 

 
situado no Município de no Estado . 



 

11

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
CAMPUS CAMAÇARI 

 
 

DECLARAÇÃO DE RENDA 
DOCUMENTO APENAS PARA MATRÍCULA DE COTISTAS R1, R2, R3 E R4. 

 
 

Eu, , declaro possuir 

renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita, conforme 

mencionado no quadro abaixo, de acordo com o estabelecido na Lei nº 12.711, de 29/08/2012, 

com fins efetivar matrícula no IFBA e comprovar renda familiar sob a ação afirmativa, na condição 

de candidato inscrito aprovado e convocado no sistema de cotas. Declaro também que assumo 

inteira responsabilidade sobre as informações registradas neste formulário e os documentos 

entregues, estando ciente de que a prestação de informação falsa, apurada a qualquer tempo, 

levará ao cancelamento da matrícula no IFBA e a sanções penais eventualmente cabíveis. 

 
DADOS DO INTERESSADO E DA FAMÍLIA 

 

NOME IDADE PROFISSÃO OUTRO RENDA 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

OBS: Deverá estar anexada a esta declaração, toda a documentação comprobatória relacionada. 
 
 
 

Camaçari, de de . 
 
 
 
 
 
 

  

Assinatura do(a) Representante legal 
(apenas se o(a) candidato(a) for menor de idade) 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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Documentos de comprovação de renda 
Entregar comprovantes de todos os membros da família maiores de 18 anos 

 

QUANDO TRABALHADOR ASSALARIADO: 
• Contracheques; ou 
• Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação 

de restituição, quando houver; ou 

• CTPS registrada e atualizada; ou 
• CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica; ou 
• Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; ou 

• Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

QUANDO ATIVIDADE RURAL: 
• Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação 

de restituição, quando houver; ou 

• Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; ou 
• Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da 

família, quando for o caso; ou 
• Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas; ou 

• Notas fiscais de vendas. 

QUANDO APOSENTADOS E PENSIONISTAS: 
• Extrato mais recente do pagamento de benefício; ou 
• Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação 

de restituição, quando houver; ou 

• Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

QUANDO AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: 
• Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação 

de restituição, quando houver; ou 
• Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua 

família, quando for o caso; ou 
• Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda 

declarada; ou 

• Extratos bancários dos últimos três meses. 

QUANDO RECEBER RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E 
IMÓVEIS: 

• Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do 
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; ou 

• Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos; ou 
• Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos 

comprovantes de recebimentos. 
 

TRABALHADOR DO MERCADO INFORMAL: 

1. Declaração autônomo (disponível na página 10); e 

2. Cópia da carteira de trabalho / páginas: “Identificação”, “Qualificação Civil”, “Contrato de Trabalho” em que 
conste o último vínculo de trabalho (se houver) e a página seguinte em branco. 

TRABALHADOR SEM RENDA: 

1. Declaração de ausência de rendimentos (disponível na página 11); e 

2. Cópia da carteira de trabalho / páginas: “Identificação”, “Qualificação Civil”, “Contrato de Trabalho” em que 
conste o último vínculo de trabalho (se houver) e a página seguinte em branco. 

 
TRABALHADOR QUE NÃO POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO: 

1. Declaração autônomo (Disponível na página 10) ou Declaração de ausência de rendimentos (disponível na 

página 11), conforme o caso; e 

2. Declaração de ausência de carteira de trabalho e previdência social (Disponível na página 12). 
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DECLARAÇÃO AUTÔNOMO 1 
 
 

Eu (nome completo do declarante) , 

RG nº CPF nº , residente na Rua    

  , nº , Bairro  , 

cidade/estado  , CEP   , declaro que sou membro 

do grupo familiar do candidato(a),       , 

e que NÃO mantenho vínculo empregatício com pessoa física ou jurídica, mas que exerço atividade 

autônoma de    e percebo mensalmente rendimentos no 

valor de R$  . 

 
Declaro ainda, estar ciente de que a prestação de informação falsa pelo candidato ou por qualquer 

membro do seu grupo familiar, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure 

o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula no IFBA, sem prejuízo das 

sanções penais eventualmente cabíveis, conforme descrito no Art. 9º da Portaria Normativa nº 18, de 11 

de outubro de 2012, que dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em instituições federais 

de ensino de que tratam a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro 

de 2012. 

 
 

Local e data: , de de 2022. 
 
 
 
 
 

Assinatura do declarante 
 
 
 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 
 
 
 

 

Assinatura do(a) Representante legal 
(apenas se o(a) candidato(a) for menor de idade) 

 
 
 
 

 
1
 DECLARAÇÃO AUTÔNOMO acompanhada de cópia da carteira de trabalho / páginas: “Identificação”, 

“Qualificação Civil”, “Contrato de Trabalho” em que conste o último vínculo de trabalho (se houver) e a 
página seguinte em branco. 
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DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS 1 
 
 

Eu (nome completo do declarante) , 

RG nº CPF nº , residente na Rua    

  , nº           , Bairro  , 

cidade/estado  , CEP , declaro que sou membro do 

grupo familiar do candidato(a),    , 

que NÃO exerço qualquer atividade remunerada e NÃO tenho rendimento proveniente de outra fonte 

de renda a título formal ou informal. 

 

 
Declaro ainda, estar ciente de que a prestação de informação falsa pelo candidato ou por qualquer 

membro do seu grupo familiar, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe 

assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula no IFBA, sem 

prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis, conforme descrito no Art. 9º da Portaria 

Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, que dispõe sobre a implementação das reservas de 

vagas em instituições federais de ensino de que tratam a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e o 

Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. 

 
 

Local e data: , de de 2022. 
 
 
 
 
 

Assinatura do declarante 
 
 
 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 
 
 
 

 

Assinatura do(a) Representante legal 
(apenas se o(a) candidato(a) for menor de idade) 

 
 
 
 
 
 

1
 DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS acompanhada de cópia da carteira de trabalho / 

páginas: “Identificação”, “Qualificação Civil”, “Contrato de Trabalho” em que conste o último vínculo de 
trabalho (se houver) e a página seguinte em branco. 
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DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 1 

 

Eu (nome completo do declarante) , 

RG nº CPF nº , residente na Rua    

  , nº           , Bairro  , 

cidade/estado  , CEP ,  declaro que sou membro do 

grupo familiar do candidato(a),    , 

e que NÃO possuo Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), pelo seguinte motivo: 

( ) Nunca solicitei emissão. 

( ) Perdi. A CTPS foi extraviada e registrei Boletim de Ocorrência. 

( ) Perdi. A CTPS foi extraviada e não registrei Boletim de Ocorrência. 

( ) Outro motivo (especificar):   

 

Declaro ainda, estar ciente de que a prestação de informação falsa pelo candidato ou por qualquer 

membro do seu grupo familiar, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure 

o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula no IFBA, sem prejuízo das 

sanções penais eventualmente cabíveis, conforme descrito no Art. 9º da Portaria Normativa nº 18, de 

11 de outubro de 2012, que dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em instituições 

federais de ensino de que tratam a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e o Decreto nº 7.824, de 11 

de outubro de 2012. 

 
 

Local e data: , de de 2022. 
 
 
 
 
 

Assinatura do declarante 
 
 
 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 
 
 
 

 

Assinatura do(a) Representante legal 
(apenas se o(a) candidato(a) for menor de idade) 

 
 
 

1
 DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL acompanhada da 

Declaração de ausência de rendimento ou Declaração de autônomo, conforme o caso. 


