
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

                                                                     
EDITAL 01/2019:  OCUPAÇÃO DAS VAGAS REMANESCENTES DO SISU 2/2019

CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (BSI)

O Diretor Geral do Instttto Federal de Edtcação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Feira de Santana, no tso de
stas atribtições legais, torna público qte estarão abertas as inscrições, no período de 29 de julho a 02 de agosto de
2019,  até as 20 horas,  do Processo Seletio Simplifcado – 2019.2 para o ctrso de Bacharelado em Sistemas de
Informação (BSI) no Campus Feira de Santana.

1 - DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A realização do Processo Seletio Simplifcado 2019.2  destnaase  ao preenchimento das  iagas remanescentes  do
processo seletio SISU 2/2019 e, fca a cargo da Coordenação do Ctrso de Bacharelado em Sistemas de Informação, a
qtal cabe a responsabilidade de planejar, coordenar, execttar e diitlgar todas as informações pertnentes, de acordo
com o calendário específco e as proiidências cabíieis.

O Processo  Seletio  Simplifcado  2019.2  do  Ctrso  de  Bacharelado  em  Sistemas  de  Informação  na  modalidade
Stperior destinaase aos candidatos que concluíram o  Ensino Médio até a data preiista para a matríctla e qte se
stbmeteram ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2018.

O Cronograma do processo seletvo está descrito no item 6 deste edital.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 Para o Processo Seletio Simplifcado 2019.2, a octpação das iagas oferecidas para o Ctrso de Bacharelado em
Sistemas  de  Informação  –  modalidade  Stperior,  daraseaá em conformidade  com  as  disposições  gerais
estabelecidas neste Edital.

2.1.1 As iagas, conforme preiisão legal, são oferecidas por Ampla Concorrência e por Reseria de Vagas.

2.1.2 Em obediência à Lei nº 12.711/2012 e ao Decreto nº 3.298/1999, fica estabelecido o sistema de reseria de
iagas conforme a tabela abaixo.
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2.1.3 A comproiação da renda familiar do candidato é obrigatória e ocorrerá no ato da matríctla. A aialiação da
doctmentação comprobatória da renda familiar e origem escolar do candidato qte desejar concorrer às  iagas
destinadas a candidatos egressos do Sistema Público de Ensino MÉDIO, com renda familiar brtta mensal igtal ot
inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita, será realizada pela Coordenação de Registros Escolares (CORES)
do Campts Feira de Santana. 

2.1.4 O IFBA poderá realizar aialiação socioeconômica, por amostragem, por meio de entreiista e/ot iisita ao local
do domicílio dos candidatos qte declararam renda familiar  brtta  mensal igtal  ot inferior  a 1,5  salário  mínimo
nacional per capita, bem como constlta a cadastro de informações socioeconômicas.

2.1.5 O candidato qte for classificado em iaga destinada a candidatos egressos do Sistema Público de Ensino MÉDIO,
attodeclarados pretos, pardos ot indígenas deierá assinar no ato da matríctla a attodeclaração étnicoaracial feita
por ocasião da inscrição ao Processo Seletio Simplifcado 2019.2.

2.1.6 Perderá a iaga o candidato qte não comproiar, na forma e nos prazos estabelecidos, a condição exigida para a
octpação da iaga reseriada, ot qte não assinar, qtando for o caso, a attodeclaração étnicoaracial.  Haiendo
chamada posterior, o candidato poderá ser coniocado por ampla concorrência, a depender de stas notas no ENEM
2018.

2.1.8 A prestação de informação falsa pelo esttdante, aptrada posteriormente à matríctla e a qtalqter tempo, em
procedimento qte lhe assegtre o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sta matríctla no
IFBA, sem prejtízo das sanções penais eienttalmente cabíieis.

3 - DA INSCRIÇÃO

3.1 A inscrição consiste de duas etapas:

ETAPA 1: Acessar o site do IFBA a Campts Feira de Santana, atraiés do endereço htp://portal.ifa.edt.br/feiraadea
santana e segtir  as orientações contdas no edital,  no formtlário e atentar,  principalmente, para os itens abaixo
descritos:

1) Preencher formtlário eletrônico de préainscrição informando todos os dados solicitados, atentando para
informar doctmento ofcial de identfcação e CPF corretamente.

2) O candidato, ao preencher o formtlário de préainscrição, deierá fazer a opção pela ampla concorrência,
pelas cotas ot pela reserva de vagas destnadas a pessoas com defciências (PCD).

3) Indicar, em campos específcos, as notas do ENEM 2018 para cada proia e Redação, atentando para os
ialores mínimos exigidos, conforme item 5.1 deste edital.

ETAPA 2: Entregar no setor de Protocolo do IFBA a Feira de Santana (presencialmente) os segtintes doctmentos:

1) Comproiante de préainscrição gerado, impresso e assinado;

2) Cópia do Boletm de desempenho do ENEM 2018;

3) Para candidatos que sejam Pessoa com Defciência: latdo médico original emitdo nos últmos 12 (doze)
meses,  retroatios  da  data  de  entrega,  atestando  a  espécie,  o  grat  ot  o  níiel  de  defciência,  com
expressa referência ao código correspondente da Classifcação Internacional de Doenças (CID);
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3.2. Para concorrer às iagas reseriadas às Pessoas com Defciência, o candidato qte estier de acordo com os critérios
apresentados no item 3.2.1 deste Edital deierá sinalizar qte se enqtadra nos critérios de Pessoa com Defciência no
ato da inscrição, no formtlário de PréaInscrição.

3.2.1 O candidato com defciência deierá apresentar, no período de 29 de jtlho a 02 de agosto de 2019, até as 20h,
latdo médico original emitdo nos últmos 12 (doze) meses, retroatios da data de entrega, atestando a espécie, o
grat ot o níiel de defciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifcação Internacional de
Doenças (CID). O candidato deie obseriar os segtintes reqtisitos, nos casos de defciência:

a) Física: O relatório médico deie ser bem descrito, indicando qtal é a defciência fsica e o grat de comprometmento
motor por meio de exame fsico detalhado;

b) Atditia: Além do relatório médico, é necessário atdiometria bilateral dos últmos 12 (doze) meses;

c) Vistal: É necessário relatório médico com actidade iistal realizado por ofalmologista;

d) Mental: Relatório médico indicando o comprometmento intelecttal com a data do início dos sintomas, além de
indicar as limitações cognitias (por exemplo: comtnicação, ctidado pessoal, etc.)

3.2.2 Os latdos serão encaminhados para o Seriiço Médico do IFBA para a deiida homologação. Serão homologados
os latdos qte comproiarem qte o candidato se enqtadra em tma das categorias indicadas no Decreto nº 3.298, de
20 de dezembro de 1999.

3.3  Os doctmento preiistos na ETAPA 2 da inscrição deierão ser entregtes no setor de Protocolo do IFBA a Feira de
Santana, das 08h às 20h, entre os dias 29 de jtlho e 02 de agosto de 2019.

3.4.  Caso o candidato não disponha de acesso à internet, poderá realizar a sta inscrição no IFBA com atxílio de
seriidores, das 8h às 20h, no setor de Registros Escolares (CORES) ot no Setor de Seleção de Esttdantes (PROSEL).

3.5 A não entrega do comproiante de préainscrição, deiidamente impresso e assinado, ot do Boletm de desempenho
do ENEM ttlizado para fazer a inscrição, implicará, attomatcamente, na NÃO HOMOLOGAÃÃO DA INSCRIÃÃO.

3.6 Caso o candidato faça mais de tma inscrição, será considerada a mais recente para fns de homologação.

3.7. Doctmentação necessária para a inscrição:
3.7.1 São considerados doctmentos ofciais  de identfcação:  carteiras expedidas pelos Comandos Militares,  pelas
Secretarias  de Segtrança  Pública,  pelos  Corpos de Bombeiros  Militares,  pelos  Órgãos  Fiscalizadores  de  Exercício
Profssional  (Ordens,  Conselhos  etc.),  Passaportes,  Carteira  Nacional  de  Habilitação  (CNH)  com foto,  Carteira  de
Trabalho  e  Preiidência  Social,  Carteiras  Ftncionais  do  Ministério  Público  e  Magistrattra  e  Carteiras  Ftncionais
expedidas  por  Órgão  Público  qte  ialham como identdade  na  forma  da  Lei.  Os  doctmentos  deierão  estar  em
perfeitas condições, de forma a permitr, com clareza, a identfcação do candidato e sta assinattra.

3.8 Taxa de inscrição: GRATUITA.

O IFBA não cobrará taxa de inscrição para o Processo Seletio Simplifcado 2019.2.

4 - DOS CURSOS E VAGAS

4.1 As iagas ofertadas por este Edital referemase às iagas para o ctrso de Bacharelado em Sistemas de Informação –
modalidade stperior.
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4.2 Os candidatos classifcados para o ctrso de Bacharelado em Sistemas de Informação a  modalidade Stperior, serão
coniocados  em tantas  chamadas  qtantas  forem  necessárias  até  o  preenchimento  total  das  iagas  referentes  ao
semestre letio de 2019.2, obseriandoase a ordem de classifcação de acordo com o item 2.1.2 deste Edital,  qte
obedece à Lei 12.711/2012.

Qtadro de iagas

Ctrso Ttrno

Am
pla Concorrência

Pessoas com
 Defciência

Reseria de iagas para egressos da escola pública 

Total de iagas

oferecidas

Renda familiar até 1,5 salárioa Mínimo per capta Renda familiar até 1,5 salárioa Mínimo
per capta

Pretos, Pardos e Indígenas Ottras etnias Pretos, Pardos e
Indígena

Ottras etnias

PCD NÃO PCD
PCD NÃO

PCD
PCD

NÃO
PCD

PCD NÃO
PCD

Bacharelado em
Sistemas de
Informação

Vespertno 7 1 1 3 0 1 1 3 0 1 18

4.3 Ocorrendo empate será classifcado em primeiro ltgar, o candidato qte obtier maior Nota na Redação.

4.4 As  coniocações  para  matríctlas  dos  candidatos  classifcados  serão  ptblicadas  no  endereço
htp://portal.ifa.edt.br/feiraadeasantana.

5- DA CLASSIFICAÇÃO COM BASE NO ENEM REALIZADO EM 2018

5.1 A classifcação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da nota fnal, considerandoase os pesos e as notas
mínimas em cada proia e na Redação, conforme qtadro abaixo:

Prova do Enem Peso Nota
mínima

Redação 4,00 400,00

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 3,00 300,00

Ciências Humanas e suas Tecnologias 3,00 300,00

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 3,00 300,00

Matemática e suas Tecnologias 5,00 500,00

Média mínima no Enem - 360,00

5.2 Haiendo empate de candidatos com a mesma nota fnal, o desempate será em faior daqtele qte obtier maior
Nota na Redação. Se ainda permanecer o empate, será benefciado o candidato mais ielho.

5.3 O Processo Seletio Simplifcado do IFBA, Feira de Santana – 2019.2 consistrá em uma fase única que utlizará a
nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) aplicado no ano de 2018, adotandoase o segtinte procedimento:

 Serão aceitas as notas obtdas pelos candidatos no ENEM aplicado no ano de 2018;

 O IFBA Feira de Santana tsará a nota fornecida pelo candidato no formtlário de inscrição depois de conferiala
com o Boletm de Desempenho do ENEM fornecido pelo candidato;

 O  IFBA  Feira  de  Santana  poderá  fazer  leiantamento,  jtnto  ao  INEP/ENEM,  das  notas  obtdas  pelos
candidatos, para fns de eienttal necessidade de conferência.
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5.4 A coniocação obseriará as iagas destnadas aos Candidatos com Defciência e as iagas de Ampla Concorrência e a
Reseria de Vagas nos termos da legislação em iigor.

5.5 Será eliminado do processo seletio o candidato qte, em relação às notas do ENEM 2018, não obtier as notas
mínimas expressas no item 5.1.

5- DO CRONOGRAMA

O processo seletio simplifcado do IFBA a Campts Feira de Santana tem o cronograma estabelecido conforme tabela
abaixo.

Atvidade Data Observação

Ptblicação da chamada 29/07/2019
No site do IFBA a Feira de Santana
htp://portal.ifa.edt.br/feiraadeasantana

Inscrições onaline
De 29/07 a

02/08/2019, até as
17 horas

No site do IFBA a Feira de Santana
htp://portal.ifa.edt.br/feiraadeasantana

Entrega de comproiante de préa
inscrição (Presencialmente)

De 29/07 a
02/08/2019, até as

20 horas

No IFBA a Feira de Santana, das 08h às 20h. No setor de 
Protocolo.
Ai. Depttado Ltis Edtardo Magalhães, Rod. BR 324, KM 
102,11; Bairro Aiiário a Feira de Santana.
(Acesso pela BR324, em frente à Mirasol e entre a 
VONDER e a KLABIN)

Restltado e Coniocação para 
Matríctla 05/08/2019

No site do IFBA a Feira de Santana
htp://portal.ifa.edt.br/feiraadeasantana

Matríctlas
06 e 07/08/2019, de
8 a 12 e de 14 a 19

horas

Presencial.
No IFBA a Feira de Santana
Ai. Depttado Ltis Edtardo Magalhães, Rod. BR 324, KM 
102,11; Bairro Aiiário a Feira de Santana. (Das 08:00 às 
19:00h)
(Acesso pela BR324, em frente à Mirasol e entre a 
VONDER e a KLABIN)

A  critério  da  Coordenação  do  Ctrso  de  Bacharelado  em  Sistemas  de  informação,  desde  qte  haja  razões  qte
jtstfqtem e garantam a realização de todas as etapas do certame, o presente cronograma poderá sofrer alterações.
Caso haja alterações, tm noio cronograma deierá ser diitlgado no site do campts: htp://portal.ifa.edt.br/feiraadea
santana.

O início das aulas está previsto para 05/08/2019. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, de 13 a 19 horas, e em
alguns sábados, de 7h a 12h20min.

7 - DA MATRÍCULA 

7.1 A Matríctla será efettada na Coordenação de Registros Escolares (CORES) do Feira de Santana, nos dias 06 e 07 de
agosto de 2019, de 8 a 12 e de 14 a 19 horas.

7.2 O candidato qte não comparecer para a matríctla nos prazos determinados perderá o direito à iaga.

7.3 Para a efetvação da matrícula, o candidato deierá apresentar a segtinte doctmentação:
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a) Doctmento Ofcial de Identdade (fotocópia com o original ot fotocópia attentcada);

b) C.P.F (fotocópia com o original ot fotocópia attentcada);

c) Certfcado de concltsão do Ensino Médio, acompanhado de Histórico Escolar completo (fotocópia com o
original ot fotocópia attentcada);

d) Certdão de Nascimento ot Certdão de Casamento (fotocópia com o original ot fotocópia attentcada);

e) 01 (tma) foto 3x4;

f) Títtlo  de  Eleitor,  com  comproiação  de  qtitação  com  a  Jtstça  Eleitoral  (para  maiores  de  18  anos)  a
fotocópia com o original ot fotocópia attentcada;

g) Proia de qte está em dia com stas obrigações militares (sexo masctlino) para os maiores de 18 anos
(fotocópia com o original ot fotocópia attentcada);

h) Comproiante de Vacinação Anttettnica  (fotocópia com o original  ot fotocópia attentcada),  conforme
determina a Resoltção nº 19/2006.

OBS: A doctmentação a qte se refere a alínea c, sendo incompleta ot falsa, inialidará a aproiação no Processo
Seletio Simplifcado, impossibilitando a matríctla.

7.4  Candidato com defciência   PNE 

a) Os Latdos serão encaminhados para o Seriiço Médico do IFBA para a deiida Homologação. Serão Homologados os
Latdos qte comproiarem qte o candidato se enqtadra na defnição do artgo 1º da Conienção sobre os Direitos da
Pessoa com Defciência da Organização das Nações Unidas (Decreto legislatio nº 186/2008 e Decreto federal  nº
6.949, 25 de agosto de 2009) combinado com os artgos 3º e 4º, do Decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, da Súmtla 377 do Stperior Tribtnal de Jtstça – STJ, do Decreto federal nº 8.368, 02 de dezembro de 2014, da
Lei federal nº 13.146, 06 de jtlho de 2015 (Estattto da Pessoa com Defciência).

b) A prestação de informação falsa pelo esttdante, aptrada posteriormente à matríctla e a qtalqter tempo, em
procedimento qte lhe assegtre o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sta matríctla no IFBA,
sem prejtízo das sanções penais eienttalmente cabíieis.

7.5   Candidatos indígenas

a)  Attodeclaração  de  consciência  de  sta  identdade  indígena  por  escrito  e  assinado  pelo  candidato;  b)
Reconhecimento dessa identdade por parte do grtpo de origem; c) Registro Administratio de Nascimento e Óbito de
Indígenas RANI.

OBS: Compete às tnidades regionais da FUNAI (Coordenações Regionais ot Coordenações Técnicas Locais) realizar o
registro em liiros próprios e fornecer a certdão ao indígena.

7.6  Maiores detalhes para os candidatos em observação a Legislação em vigor, é imprescindível a observância das
documentações e informações prestadas no ANEXO I deste edital.
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8   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A  inscrição  e/ot  matríctla  será  cancelada  a  qtalqter  tempo,  qtando  hotier:  doctmentação  irregtlar  ot
incompleta, formtlário de inscrição incompleto, solicitação eniiada fora do prazo e procedimentos em desacordo com
as normas estabelecidas neste Edital.

8.2 O ato da inscrição representa a ciência e aceitação total e incondicional do qte aqti é normatzado.

8.3 Além da 1ª chamada para matríctla, poderão ocorrer noias chamadas a depender das condições de estrtttra da
Instttição e do número de desistentes, obedecendo rigorosamente a ordem de classifcação, respeitadas as reserias
de iagas preiistas neste Edital.

8.4 O  candidato  qte,  coniocado  por  cota  ot  reseria  de  iaga,  não  apresentar  a  necessária  doctmentação
comprobatória,  será  incltído na lista  de ampla  concorrência  e  reclassifcado conforme sta nota no ENEM 2018,
podendo ser coniocado em chamada posterior, se hotier.

8.5 É de responsabilidade excltsiia do candidato acompanhar a ptblicação e a diitlgação do restltado.

8.6 A Coordenação do Ctrso de Bacharelado em Sistemas de Informação diitlgará, sempre qte necessário, adendos,
normas complementares e aiisos ofciais relatios ao presente Edital.  Os casos omissos e sittações não preiistas
neste Edital serão resoliidos pela Direção Geral do IFBA – Feira de Santana.

Feira de Santana, 29 de jtlho de 2019

RAIGENIS DA PAZ FIUZA
DIRETOR GERAL DO CAMPUS FEIRA DE SANTANA
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ANEXO I

DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA

1. Ampla concorrência: DOCUMENTAÇÃO PARA TODAS AS MODALIDADES DE CONCORRÊNCIA: Para a efetiaaço da
matrícula, o candidato deierá apresentar a seguinte documentaaço: 

a) Documento Ofcial de Identdade (fotocópia com o original ou fotocópia autentcada)) 

b) C.P.F (fotocópia com o original ou fotocópia autentcada)) 

c) Certfcado de conclusço do Ensino Médio, acompanadado de Histórico Escolar completo (fotocópia com o original ou
fotocópia autentcada)) d) Certdço de Nascimento ou Certdço de Casamento (fotocópia com o original ou fotocópia
autentcada))

e) 01 (uma) foto 3x4) 

f) Título de Eleitor com a IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, com comproiaaço de quitaaço com a Justaa Eleitoral  (para
maiores de 18 anos) - fotocópia com o original ou fotocópia autentcada) 

g) Proia de que está em dia com suas obrigaaões militares (sexo masculino) para os maiores de 18 anos (fotocópia com
o original ou fotocópia autentcada)) 

ad) Comproiante de Vacinaaço Anttettnica (fotocópia com o original ou fotocópia autentcada), conforme determina a
Resoluaço 19/2006 CEFET/BA. OBS: A documentaaço a que se refere a alínea c, sendo incompleta ou falsa, inialidará a
aproiaaço no Exame, impossibilitando a matrícula no IFBA. O candidato que nço comparecer à matrícula no período
determinado no item 11.1 deste Edital, perderá o direito à iaga.

2.  Vagas reseriadas - Lei nº 12.711/2012 

2.1. (Legenda no Termo de Adesço - L1) Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários
mínimo que tenadam cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  E  HISTÓRICO  ESCOLAR  DE  TODO  O  ENSINO  MÉDIO  EM  ESCOLA  PÚBLICA.  Seja  nas
modalidades presencial ou EAD, em cursos regulares, Educaaço profssional, EJA ou no Encceja, inclusiie em qualquer
outro curso de níiel médio oferecido por Programa do Goierno Federal.

TRABALHADOR  ASSALARIADO:  Contracadeques)  Declaraaço  de  IRPF  acompanadada  do  recibo  de  entrega  à  Receita
Federal  do  Brasil  e  da  respectia  notfcaaço  de  resttuiaço,  quando  adouier)  CTPS  registrada  e  atualizada)  CTPS
registrada  e  atualizada  ou  carnê  do  INSS  com  recoladimento  em  dia,  no  caso  de  empregada  doméstca)  Extrato
atualizado da conta iinculada do trabaladador no FGTS) Extratos bancários dos últmos três meses, pelo menos. 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS: Extrato mais recente do pagamento de benefcio.

AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: guias de recoladimento ao INSS com comproiante de pagamento do últmo
mês, compatieis com a renda declarada) Extratos bancários dos últmos três meses. 17.2 - (Legenda no Termo de
Adesço – L2) Candidatos autodeclarados pretos,  pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou
inferior  a  1,5  salários  mínimo  e  que  tenadam  cursado  integralmente  o  ensino  médio  em  escolas  públicas  (Lei  nº
12.711/2012).

CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  E  HISTÓRICO  ESCOLAR  DE  TODO  O  ENSINO  MÉDIO  EM  ESCOLA  PÚBLICA.  Seja  nas
modalidades presencial ou EAD, em cursos regulares, Educaaço profssional, EJA ou no Encceja, inclusiie em qualquer
outro curso de níiel médio oferecido por Programas do Goierno Federal.

TRABALHADOR  ASSALARIADO:  Contracadeques)  Declaraaço  de  IRPF  acompanadada  do  recibo  de  entrega  à  Receita
Federal  do  Brasil  e  da  respectia  notfcaaço  de  resttuiaço,  quando  adouier)  CTPS  registrada  e  atualizada)  CTPS
registrada  e  atualizada  ou  carnê  do  INSS  com  recoladimento  em  dia,  no  caso  de  empregada  doméstca)  Extrato
atualizado da conta iinculada do trabaladador no FGTS) Extratos bancários dos últmos três meses, pelo menos. 
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APOSENTADOS E PENSIONISTAS: Extrato mais recente do pagamento de benefcio.

AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: Guias de recoladimento ao INSS com comproiante de pagamento do últmo
mês, compatieis com a renda declarada) Extratos bancários dos últmos três meses.

AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA POR ESCRITO E ASSINADO PELO CANDIDATO. Autodeclaraaço de consciência de sua
identdade indígena por escrito e assinado pelo candidato. Reconadecimento dessa identdade por parte do grupo de
origem) Registro Administratio de Nascimento e Óbito de Indígenas RANI) O RANI é um documento administratio, e
nço substtui a certdço de nascimento ciiil e os demais documentos básicos, como Carteira de Identdade, Cadastro de
Pessoa Física e Carteira de Trabalado.

OBS: Renda familiar bruta mensal per capita: a razço entre a renda familiar bruta mensal e o total de pessoas da família,
calculada da seguinte forma:

a) calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que pertence o estudante,
leiando-se em conta, no mínimo, os três meses anteriores à data de inscriaço do estudante no concurso seletio da
insttuiaço federal de ensino)

b) calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos) c) diiide-se o ialor apurado pelo número de pessoas da família
do estudante.

3. (Legenda no Termo de Adesço – L5) Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normatia nº
18/2012), tenadam cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

CERTIFICADO DE  CONCLUSÃO  E  HISTÓRICO  ESCOLAR  DE  TODO  O  ENSINO  MÉDIO  EM  ESCOLA  PÚBLICA,  seja  nas
modalidades regular, EJA ou a disttncia, inclusiie cursos de níiel médio oferecidos por Programas do Goierno Federal.

4. (Legenda  no  Termo  de  Adesço  –  L6)  Candidatos  autodeclarados  pretos,  pardos  ou  indígenas  que,
independentemente da renda (art.  14, II,  Portaria Normatia nº 18/2012),  tenadam cursado integralmente o ensino
médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DE TODO O
ENSINO  MÉDIO  EM  ESCOLA  PÚBLICA.  Seja  nas  modalidades  presencial  ou  EAD,  em  cursos  regulares,  Educaaço
profssional, EJA ou no Encceja, inclusiie em qualquer outro curso de níiel médio oferecido por Programas do Goierno
Federal.

AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA POR ESCRITO E ASSINADO PELO CANDIDATO. Autodeclaraaço de consciência de sua
identdade indígena por escrito e assinado pelo candidato. Reconadecimento dessa identdade por parte do grupo de
origem. Registro Administratio de Nascimento e Óbito de Indígenas RANI) O RANI é um documento administratio, e
nço substtui a certdço de nascimento ciiil e os demais documentos básicos, como Carteira de Identdade, Cadastro de
Pessoa Física e Carteira de Trabalado.

5. (Legenda no Termo de Adesço – L9) Candidatos com defciência que tenadam renda familiar bruta per capita igual ou
inferior  a  1,5  salários  mínimo  e  que  tenadam  cursado  integralmente  o  ensino  médio  em  escolas  públicas  (Lei  nº
12.711/2012).

CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  E  HISTÓRICO  ESCOLAR  DE  TODO  O  ENSINO  MÉDIO  EM  ESCOLA  PÚBLICA.  Seja  nas
modalidades presencial ou EAD, em cursos regulares, Educaaço profssional, EJA ou no Encceja, inclusiie em qualquer
outro  curso  de  níiel  médio  oferecido  por  Programas  do  Goierno  Federal.  TRABALHADOR  ASSALARIADO:
Contracadeques) Declaraaço de IRPF acompanadada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil  e da respectia
notfcaaço de resttuiaço, quando adouier) CTPS registrada e atualizada) CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS
com recoladimento em dia, no caso de empregada doméstca) Extrato atualizado da conta iinculada do trabaladador no
FGTS) Extratos bancários dos últmos três meses, pelo menos. 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS:  Extrato mais  recente do pagamento de benefcio.  AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS
LIBERAIS: guias de recoladimento ao INSS com comproiante de pagamento do últmo mês, compatieis com a renda
declarada) Extratos bancários dos últmos três meses. 
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PNE: Original e cópia do Laudo Médico emitdo nos últmos 12 (doze) meses, com o (CID) e a assinatura do médico
responsáiel.

6. (Legenda no Termo de Adesço – L10) Candidatos com defciências autodeclaradas pretos, pardos ou indígenas, que
tenadam renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimo e que tenadam cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)

CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  E  HISTÓRICO  ESCOLAR  DE  TODO  O  ENSINO  MÉDIO  EM  ESCOLA  PÚBLICA.  Seja  nas
modalidades presencial ou EAD, em cursos regulares, Educaaço profssional, EJA ou no Encceja, inclusiie em qualquer
outro curso de níiel médio oferecido por Programas do Goierno Federal.

TRABALHADOR  ASSALARIADO:  Contracadeques)  Declaraaço  de  IRPF  acompanadada  do  recibo  de  entrega  à  Receita
Federal  do  Brasil  e  da  respectia  notfcaaço  de  resttuiaço,  quando  adouier)  CTPS  registrada  e  atualizada)  CTPS
registrada  e  atualizada  ou  carnê  do  INSS  com  recoladimento  em  dia,  no  caso  de  empregada  doméstca)  Extrato
atualizado da conta iinculada do trabaladador no FGTS) Extratos bancários dos últmos três meses, pelo menos. 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS:  Extrato mais  recente do pagamento de benefcio.  AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS
LIBERAIS: guias de recoladimento ao INSS com comproiante de pagamento do últmo mês, compatieis com a renda
declarada) Extratos bancários dos últmos três meses. 

AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA POR ESCRITO E ASSINADO PELO CANDIDATO. Autodeclaraaço de consciência de sua
identdade indígena por escrito e assinado pelo candidato. Reconadecimento dessa identdade por parte do grupo de
origem. Registro Administratio de Nascimento e Óbito de Indígenas RANI) O RANI é um documento administratio, e
nço substtui a certdço de nascimento ciiil e os demais documentos básicos, como Carteira de Identdade, Cadastro de
Pessoa Física e Carteira de Trabalado.

PNE: Original e cópia do Laudo Médico emitdo nos últmos 12 (doze) meses, com o (CID) e a assinatura do médico
responsáiel.

7. (Legenda no Termo de Adesço – L13) Candidatos com defciência que, independentemente da renda (art. 14, II,
Portaria  Normatia  nº  18/2012),  tenadam  cursado  integralmente  o  ensino  médio  em  escolas  públicas  (Lei  nº
12.711/2012).

CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  E  HISTÓRICO  ESCOLAR  DE  TODO  O  ENSINO  MÉDIO  EM  ESCOLA  PÚBLICA.  Seja  nas
modalidades presencial ou EAD, em cursos regulares, Educaaço profssional, EJA ou no Encceja, inclusiie em qualquer
outro curso de níiel médio oferecido por Programas do Goierno Federal. 

PNE: Original e cópia do Laudo Médico emitdo nos últmos 12 (doze) meses, com o (CID) e a assinatura do médico
responsáiel.

8. (Legenda no Termo de Adesço – L14) Candidatos com defciências autodeclaradas pretos, pardos ou indígenas que,
independentemente da renda (art.  14, II,  Portaria Normatia nº 18/2012),  tenadam cursado integralmente o ensino
médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DE TODO O
ENSINO  MÉDIO  EM  ESCOLA  PÚBLICA.  Seja  nas  modalidades  presencial  ou  EAD,  em  cursos  regulares,  Educaaço
profssional, EJA ou no Encceja, inclusiie em qualquer outro curso de níiel médio oferecido por Programas do Goierno
Federal. 

AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA POR ESCRITO E ASSINADO PELO CANDIDATO. Autodeclaraaço de consciência de sua
identdade indígena por escrito e assinado pelo candidato. Reconadecimento dessa identdade por parte do grupo de
origem. Registro Administratio de Nascimento e Óbito de Indígenas RANI) O RANI é um documento administratio, e
nço substtui a certdço de nascimento ciiil e os demais documentos básicos, como Carteira de Identdade, Cadastro de
Pessoa Física e Carteira de Trabalado.

PNE: Original e cópia do Laudo Médico emitdo nos últmos 12 (doze) meses, com o (CID) e a assinatura do médico
responsáiel.
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