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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO– SELEÇÃO PROEJA – TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO 2022.1 
Edital 07/2021/Campus Irecê – SEI 23460.001086/2021-17 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome completo  

Nome Social   

Data de nascimento  Nacionalidade  

RG  CPF  

E-mail  Telefone fixo  

Celular  
Telefone para 

recado 
 

Raça ou cor  Branca  Negra  Parda  Amarela  Indígena  Não quero declarar 

             

Endereço completo 

Rua  

Complemento  Bairro  

Cidade  CEP  

 

 

 

 

(  ) Ampla Concorrência  

( ) PcD - Pessoa com Deficiência conforme Decreto Federal Nº 3.298/1999 em seus artigos 3º e 4º, este último 

com redação dada pelo Decreto nº 5.296/2014.  

( ) Autodeclarados ou não PPI com RFBPC = ou < 1,5 - Candidatos que tenham cursado todo o ensino 

fundamental em escolas da rede pública de ensino, que se autodeclaram ou não pretos, pardos ou indígenas e 

que possuem renda familiar bruta per capita (RFBPC) igual ou inferior a um salário mínimo e meio. (Lei Nº 

12.711/2012, Decreto Nº 7.824/2012, Portaria Normativa N° 18/2012). 

(  ) Demais etnias com RFBPC = ou < 1,5 - Candidatos que tenham cursado todo o ensino fundamental em 

escolas da rede pública de ensino, e que possuem renda familiar bruta per capita (RFBPC) igual ou inferior a 

um salário mínimo e meio.  

 ( ) Autodeclarados ou não PPI RFBPC > 1,5 - Candidatos que tenham cursado todo o ensino fundamental em 

escolas da rede pública de ensino, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta 

per capita (RFBPC) superior a um salário mínimo e meio. (Lei Nº 12.711/2012, Decreto Nº 7.824/2012, 

Portaria Normativa N° 18/2012). 

(  ) Demais etnias  RFBPC > 1,5 - Candidatos que tenham cursado todo o ensino fundamental em escolas da 

rede pública de ensino, com renda familiar bruta per capita (RFBPC) superior a um salário mínimo e meio.  
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