
ATENÇÃO* Além dos documentos constantes da tabela abaixo, candidatos que sinalizaram no ato da inscrição que 
se enquadram nos critérios de Pessoa com Deficiência (PCD) devem apresentar NO ATO DA 
MATRÍCULA também: 

B, R1, R3, 

R5, R7 

Laudo médico original emitido nos últimos 24 (doze) meses, retroativos da data de 
entrega, atestando a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID). 

DOCUMENTOS PARA APRESENTAR NO MOMENTO DA MATRÍCULA 

Cod. 

reserva 

CURSOS INTEGRADOS CURSOS SUBSEQUENTES 

 

R1 e R2 

1. Histórico escolar comprovando que 
estudou TODO o Ensino 
Fundamental em Escola Pública ou 
atestado detalhado conforme modelo. 

2. Documentos de comprovação de 
renda (entregar comprovantes 
de cada membro da família que 
possui renda). 

3. Declaração étnico-racial (disponível 
aqui). 

1. Histórico escolar comprovando que 
estudou TODO o Ensino 
Fundamental e o Ensino 
Médio em Escola Pública ou 
atestado detalhado conforme 
modelo. 

2. Documentos de comprovação de 
renda (entregar comprovantes 
de cada membro da família que 
possui renda). 

3. Declaração étnico-racial 
(disponível no ato da matrícula) 

R3 e R4 1. Histórico escolar comprovando que 
estudou TODO o Ensino 
Fundamental em Escola Pública ou 
atestado detalhado conforme modelo. 
Fundamental em Escola Pública 

2. Documentos de comprovação de 
renda (entregar comprovantes de 
cada membro da família que possui 
renda) 

1. Histórico escolar comprovando que 
estudou TODO o Ensino 
Fundamental e o Ensino 
Médio em Escola Pública ou 
atestado detalhado conforme 
modelo. 

2. Documentos de comprovação de 
renda (entregar comprovantes de 
cada membro da família que 
possui renda) 

R5 e R6 1. Histórico escolar comprovando que 
estudou TODO o Ensino 
Fundamental em Escola Pública ou 
atestado detalhado conforme modelo. 

2. Declaração étnico-racial (disponível 
no ato da matrícula). 

1. Histórico escolar comprovando que 
estudou TODO o Ensino 
Fundamental e o Ensino 
Médio em Escola Pública ou 
atestado detalhado conforme 
modelo. 

2. Declaração étnico-racial 
(disponível no ato da matrícula). 

R7 e R8 1. Histórico escolar comprovando que 
estudou TODO o Ensino 
Fundamental em Escola Pública ou 
atestado detalhado conforme modelo. 

1. Histórico escolar comprovando que 
estudou TODO o Ensino 
Fundamental e o Ensino 
Médio em Escola Pública ou 
atestado detalhado conforme 
modelo. 

 

 

OBS.: 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/ 

 

 

 



 

 

 

 

 
Documentos de comprovação de renda 

Entregar comprovantes de cada membro da família que possui renda  

 TRABALHADORES ASSALARIADOS 

1. Contracheques; 

2. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver;  

3. CTPS registrada e atualizada;  

4. CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada 
doméstica;  

5. Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS;  

6. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

ATIVIDADE RURAL 

1. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver;  

2. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ;  

3. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 
membros da família, quando for o caso;  

4. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas 
vinculadas;  

5. Notas fiscais de vendas. 

 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

1. Extrato mais recente do pagamento de benefício;  

2. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver;  

3. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS  

1. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 
notificação de restituição, quando houver;  

2. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 
membros de sua família, quando for o caso;  

3. Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a 
renda declarada;  

4. Extratos bancários dos últimos três meses. 

 

RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  

1. 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.  

2. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.  

3. Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três 
últimos comprovantes de recebimentos. 

 

https://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2020/resultados_e_publicacoes/documentacao_para_matricula#renda
https://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2020/resultados_e_publicacoes/documentacao_para_matricula#renda


 

 

DECLARAÇÃO DE RENDA INFORMAL  

 

Eu,                                                             , CPF                        ,  

trabalhador na área de: (                                                    . , declaro 

que a média de meus rendimentos mensais  é de R$                .  

Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e declaro estar 

ciente das penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal 

Brasileiro. 

_____________________,            de                              de 20____. 

 

Assinatura do(a) trabalhador*: 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) à matricula:  

______________________________________________ 

 

TESTEMUNHAS (As testemunhas não podem ser integrantes do grupo 

familiar): 

 

1) Nome: ____________________________________ 

CPF:________________________R.G.:________________________ 

Endereço completo: ______________________________________ 

 

Assinatura:___________________________________ 

 

2) Nome: ____________________________________ 

CPF:________________________R.G.:________________________ 

Endereço completo: ______________________________________ 

 

Assinatura:_________________________________ 

 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITURO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS ILHÉUS 
DIRETORIA ACADÊMICA - DAC 

COORDENAÇÃO DE REGISTROS ESCOLARES - CORES 

 

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO RACIAL 

 

Eu, _______________________________________________________, CPF 

nº.______________________, me AUTODECLARO_____________________. 

.      (preto, pardo, indígena) 

para o fim específico de atender aos critérios estabelecidos na Lei nº 

12.711/2012, no Processo Seletivo ano _______ do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, tendo sido aprovado(a) para uma 

das vagas do Grupo de: 

 

R1- Candidatos de escola pública, com renda igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas com deficiência 

comprovada 

R2- Candidatos de escola pública, com renda igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas sem deficiência 

R5- Candidatos de escola pública, com renda maior que 1,5 salário 

mínimo, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas com deficiência 

comprovada 

R6- Candidatos de escola pública, com renda maior que 1,5 salário 

mínimo, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas sem deficiência 

 

Estou ciente de que, se for detectada falsidade desta declaração estarei sujeito 

a penalidades legais. 

 

________________, ____ de ______________ de ______. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do aluno (ou responsável se menor) 



  

TIMBRE DA UNIDADE DE ENSINO 

 

ATESTADO 
 
 

Atestamos para os devidos fins, que o aluno (a) (NOME DO ALUNO(A), nascido em 

(data de nascimento), natural de (nome do município de nascimento), Estado 

(nome do Estado de nascimento), filho de (nome dos pais), CONCLUIU o(a) 9º 

ano/8º série do ensino fundamental, no ano letivo (informar o ano de conclusão), 

nesta Unidade de Ensino. 

Em tempo, informo que as unidades de ensino que compõem o histórico do aluno (a), 

são (escolas do ensino fundamental): 

Sério/Ano Ano Escola Município 

Alfabetizaç/1º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

1ª Série/2º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

2ª Série/3º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

3ª Série/4º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

4ª Série/5º Ano  Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

5ª Série/6º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

6ª Série/7º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

7ª Série/8º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

8ª Série/9º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

 

 
Local, data. 

 
 
 

 
 

Assinatura e carimbo do responsável pela Instituição 



  

TIMBRE DA UNIDADE DE ENSINO 

 

ATESTADO 
 
 

Atestamos para os devidos fins, que o aluno (a) (NOME DO ALUNO(A), nascido em 

(data de nascimento), natural de (nome do município de nascimento), Estado 

(nome do Estado de nascimento), filho de (nome dos pais), CONCLUIU o(a) 3º 

ano/4º ano do ensino médio, no ano letivo (informar o ano de conclusão), nesta 

Unidade de Ensino. 

Em tempo, informo que as unidades de ensino que compõem o histórico do aluno (a), 

são (escolas do ensino fundamental e médio): 

Sério/Ano Ano Escola Município 

Alfabetiz/1º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

1ª Série/2º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

2ª Série/3º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

3ª Série/4º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

4ª Série/5º Ano  Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

5ª Série/6º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

6ª Série/7º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

7ª Série/8º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

8ª Série/9º Ano Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

1º ano do EM Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

2º ano do EM Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

3º ano do EM Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

4º ano do EM Ano de Conclusão Nome da Instituição de Ensino  

 

 
Local, data. 

 
 
 

 
 

Assinatura e carimbo do responsável pela Instituição 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE RENDA
DOCUMENTO APENAS PARA MATRÍCULA DE COTISTAS DO CRITÉRIO RENDA  - ITEM 4.3

Eu, ________________________________________________________________, 
declaro que a renda familiar bruta da minha família é igual ou inferior a 1,5 (um e meio) 
salário-mínimo per capita, conforme informações especificadas no quadro abaixo, de 
acordo com o estabelecido na Lei nº 12.711/2012, com fins de efetivar matrícula no 
IFBA e comprovar renda familiar sob a ação afirmativa, na condição de candidata/o 
inscrita/o, aprovada/o e convocada/o no sistema de cotas.

Declaro também que assumo inteira responsabilidade sobre as informações registra-
das 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 às sanções penais eventualmente cabíveis.

DADOS DO INTERESSADO E DA FAMÍLIA

NOME IDADE
ATIVIDADE QUE EXERCE RENDA 

MENSAL 
(APROXIMADA)OCUPAÇÃO PROFISSÃO OUTRA 

SITUAÇÃO

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

________________________, _______ de ____________________ de _________
                   Cidade-ESTADO

____________________________________
Assinatura da/o Candidata/o ou Responsável Legal


