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CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA 

 MATRÍCULA PROSEL 2022 SUBSEQUENTE 

Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

 a) Documento Oficial de Identidade; 

 b) C.P.F;  

c) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental acompanhado de histórico completo (1º ao 
9º ano para os candidatos que concorreram às vagas de escola pública);  

d) Certificado de conclusão do Ensino Médio acompanhado de histórico completo;  

e) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;  

f) 01 foto 3x4 recente; 

 g) Título de Eleitor, com comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral (para maiores de 18 
anos);  

h) Prova de que está em dia com suas obrigações militares (sexo masculino) para os maiores 
de 18 anos;  

i) Comprovante de Vacinação Antitetânica, conforme determina a Resolução 19/2006; 

 j) Comprovante de residência atualizado;  

k) Tipo sanguíneo e fator Rh comprovados através de exame laboratorial ou outro documento 
comprobatório;  

l) Documento oficial comprovando responsabilidade sobre o menor (quando for o caso) 
acompanhado do documento oficial de identidade e CPF ;  

m) Requerimento de Matrícula Inicial; 

n) Questionário Socioeconômico e Termo de Responsabilidade. 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

o) Autodeclaração Étnico Racial  (APENAS PARA MATRÍCULA DE CANDIDATAS/OS OPTANTES 
POR CONCORRER A VAGAS DE COTAS RESERVADAS PARA PESSOAS PRETAS, PARDAS OU 
INDÍGENAS); 

p) Declaração de Renda ( APENAS PARA MATRÍCULA DE COTISTAS DO CRITÉRIO RENDA - ITEM 

4.5.3 do EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2022); 

q) Documentos comprobatórios para candidato que concorreu às vagas de cotas, conforme 
alínea II do Item 4.5.3 do EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2022, disponível em:  

https://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2022/edital/editais/retificacao4/prosel2022-ifba-
edital-subsequente-retificacao04-1.pdf 

OBSERVAÇÕES: • A documentação a que se refere a alínea C e D, sendo incompletas ou falsas, 
invalidará a aprovação no Exame, impossibilitando a matrícula. • O candidato que não enviar a 
documentação nos prazos determinados perderá o direito à vaga. 


