
ORIENTAÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA – 

PROSEL 2021 
CÓDIGO DE RESERVA DOCUMENTAÇÃO PARA 

APRESENTAR CONFORME O 

CÓDIGO RESERVA 

 

 

 

 

A 
 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

(Candidatas/os que não cursaram ou não 

comprovaram ter estudado 

INTEGRALMENTE o Ensino 

Fundamental e Médio em escolas 

públicas, ou que não optaram por vagas 

reservadas) 

1) Ficha de inscrição preenchida e 

assinada (disponível nas pág. 07 e 08 deste 

guia); 

2) Certificado de conclusão do Ensino 

Médio acompanhado de histórico 

completo 1º ao 3º ano (para o 

subsequente); e Certificado de conclusão 

do Ensino Fundamental acompanhado de 

histórico completo (para o Integrado); 

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 comprovação de 

quitação com a Justiça Eleitoral, para 

maiores de 18 anos; http://www.tse.jus.br/ 

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) Comprovante de Vacinação 

Antitetânica; 

11) Termo de Responsabilidade (pág 09) 

 

 

 

 

 

 

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 preenchida e 

assinada (disponível nas pág. 07 e 08 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) Certificado de conclusão do Ensino 

Médio acompanhado de histórico 

completo (1º ao 3º ano) comprovando que 

o candidato estudou TODO o Ensino 

Médio em Escola Pública (para o 

subsequente);  

4) Documento Oficial de Identificação;  

5) CPF;  

6) Certidão de Nascimento ou Certidão de 

Casamento;  

7) 01 (uma) foto 3x4 atual;  

http://www.tse.jus.br/


 

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 

8) Comprovante de Residência atual;  

9) Título de Eleitor com comprovação de 

quitação com a Justiça Eleitoral, para 

maiores de 18 anos; http://www.tse.jus.br/ 

10) Prova de que a/o estudante candidata/o 

está em dia com suas obrigações militares 

(sexo masculino) para os maiores de 18 

anos;  

11) Comprovante de Vacinação 

Antitetânica, conforme determina a 

Resolução nº 19/2006 do IFBA;  

12) Declaração de renda (disponível na 

pág. 10) preenchida e assinada, 

acompanhada dos documentos 

comprobatórios (verifique a relação na 

pág. 11 e declarações nas pág. 12 e 13 

deste guia); 14) Declaração étnico-racial 

(disponível na pág. 14 deste guia); 

14) Termo de Responsabilidade (pág. 09) 

 

 

 

 

R3 
 

Candidatas/os de escola pública, com 

renda igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo, que não se autodeclarem pretos, 

pardos ou indígenas com deficiência 

comprovada 

1) Ficha de inscrição preenchida e 

assinada (disponível nas pág. 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) Certificado de conclusão do Ensino 

Médio acompanhado de histórico 

completo (1º ao 3º ano) comprovando que 

o candidato estudou TODO o Ensino 

Médio em Escola Pública (para o 

subsequente); 

4) Documento Oficial de Identificação; 

5) CPF;  

6) Certidão de Nascimento ou Certidão de 

Casamento; 

7) 01 (uma) foto 3x4 atual;  

8) Comprovante de Residência atual; 9) 

Título de Eleitor com comprovação de 

quitação com a Justiça Eleitoral, para 

maiores de 18 anos; http://www.tse.jus.br/ 

10) Prova de que a/o estudante candidata/o 

está em dia com suas obrigações militares 

(sexo masculino) para os maiores de 18 

anos;  

11) Comprovante de Vacinação 

Antitetânica, conforme determina a 

Resolução nº 19/2006 do IFBA;  

http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/


12) Declaração de renda (disponível na 

pág. 10 deste guia) preenchida e assinada, 

acompanhada dos documentos 

comprobatórios (verifique a relação na 

pág. 11 e declarações nas pág. 12 e 13 

deste guia);  

13) Laudo médico e exames, conforme 

item 5 do Edital. 

14) Termo de Responsabilidade (pág 09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4 
 

Candidatas/os de escola pública, com 

renda igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo, que não se autodeclarem pretos, 

pardos ou indígenas sem deficiência 

1) Ficha de inscrição preenchida e 

assinada (disponível nas pág. 07 e 08 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) Certificado de conclusão do Ensino 

Médio acompanhado de histórico 

completo (1º ao 3º ano) comprovando que 

o candidato estudou TODO o Ensino 

Médio em Escola Pública (para o 

subsequente); 

4) Documento Oficial de Identificação; 

5) CPF;  

6) Certidão de Nascimento ou Certidão de 

Casamento;  

7) 01 (uma) foto 3x4 atual;  

8) Comprovante de Residência atual;  

9) Título de Eleitor com comprovação de 

quitação com a Justiça Eleitoral, para 

maiores de 18 anos; http://www.tse.jus.br/ 

10) Prova de que a/o estudante candidata/o 

está em dia com suas obrigações militares 

(sexo masculino) para os maiores de 18 

anos;  

11) Comprovante de Vacinação 

Antitetânica, conforme determina a 

Resolução nº 19/2006 do IFBA;  

12) Declaração de renda (disponível na 

pág. 10 deste guia) preenchida e assinada, 

acompanhada dos documentos 

comprobatórios (verifique a relação na 

pág. 11 e declarações nas pág. 12 e 13 

deste guia). 

13) Termo de Responsabilidade (pág 09) 
 

http://www.tse.jus.br/


 

 

 

 

R5 
 

 

 

 

Candidatas/os de escola pública, com 

renda maior que 1,5 salário mínimo, que 

se autodeclarem pretos, pardos ou 

indígenas com deficiência comprovada 

1) Ficha de inscrição preenchida e 

assinada (disponível nas pág. 07 e 08 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) Certificado de conclusão do Ensino 

Médio acompanhado de histórico 

completo (1º ao 3º ano) comprovando que 

o candidato estudou TODO o Ensino 

Médio em Escola Pública (para o 

Subsequente); 

4) Documento Oficial de Identificação;  

5) CPF;  

6) Certidão de Nascimento ou Certidão de 

Casamento;  

7) 01 (uma) foto 3x4 atual;  

8) Comprovante de Residência atual;  

9) Título de Eleitor com comprovação de 

quitação com a Justiça Eleitoral, para 

maiores de 18 anos; http://www.tse.jus.br/ 

10) Prova de que a/o estudante candidata/o 

está em dia com suas obrigações militares 

(sexo masculino) para os maiores de 18 

anos;  

11) Comprovante de Vacinação 

Antitetânica, conforme determina a 

Resolução nº 19/2006 do IFBA;  

12) Declaração étnico-racial (disponível 

na pág. 14 deste guia);  

13) Laudo médico e exames, conforme 

item 5 do Edital. 

14) Termo de Responsabilidade (pág 09) 

 

 

R6 
 

Candidatas/os de escola pública, com 

renda maior que 1,5 salário mínimo, que 

se autodeclarem pretos, pardos ou 

indígenas sem deficiência 
 

1) Ficha de inscrição preenchida e 

assinada (disponível nas pág. 07 e 08 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) Certificado de conclusão do Ensino 

Médio acompanhado de histórico 

completo (1º ao 3º ano) comprovando que 

o candidato estudou TODO o Ensino 

http://www.tse.jus.br/


 

 

         R6 
 

Candidatas/os de escola pública, com 

renda maior que 1,5 salário mínimo, que 

se autodeclarem pretos, pardos ou 

indígenas sem deficiência 

Médio em Escola Pública (para o 

Subsequente);  

4) Documento Oficial de Identificação; 

5) CPF;  

6) Certidão de Nascimento ou Certidão de 

Casamento;  

7) 01 (uma) foto 3x4 atual;  

8) Comprovante de Residência atual;  

9) Título de Eleitor, com comprovação de 

quitação com a Justiça Eleitoral, para 

maiores de 18 anos; http://www.tse.jus.br/ 

 10) Prova de que a/o estudante 

candidata/o está em dia com suas 

obrigações militares (sexo masculino) 

para os maiores de 18 anos;  

11) Comprovante de Vacinação 

Antitetânica, conforme determina a 

Resolução nº 19/2006 do IFBA;  

12) Declaração étnico-racial (disponível 

na pág. 14 deste guia); 

13) Termo de Responsabilidade (pág 09) 

 

 

 

R8 
 

Candidatas/os de escola pública, com 

renda maior que 1,5 salário mínimo, que 

não se autodeclarem pretos, pardos ou 

indígenas sem deficiência 

1) Ficha de inscrição preenchida e 

assinada (disponível nas pág. 07 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) Certificado de conclusão do Ensino 

Médio acompanhado de histórico 

completo (1º ao 3º ano) comprovando que 

o candidato estudou TODO o Ensino 

Médio em Escola Pública (para o 

Subsequente);  

4) Documento Oficial de Identificação;  

5) CPF; 6) Certidão de Nascimento ou 

Certidão de Casamento;  

7) 01 (uma) foto 3x4 atual;  

8) Comprovante de Residência atual; 

9) Título de Eleitor com comprovação de 

quitação com a Justiça Eleitoral, para 

maiores de 18 anos; http://www.tse.jus.br/ 

 10) Prova de que a/o estudante 

candidata/o está em dia com suas 

obrigações militares (sexo masculino) 

para os maiores de 18 anos;  

http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/


11) Comprovante de Vacinação 

Antitetânica, conforme determina a 

Resolução nº 19/2006 do IFBA. 

12) Termo de Responsabilidade (pág 09) 
 

Os candidatos selecionados no PROSEL 2021 que desejem manifestar interesse 

na efetivação da pré-matrícula, deverão enviar para o e-mail 

matriculas.jua@ifba.edu.br, no período especificado abaixo, a documentação 

(cópias) correspondente ao código de reserva disponível no resultado (Veja o 

link disponibilizado no site) 

O e-mail deve ter como título/assunto: PROSEL 2021 - nome completo do 

candidato(a) – nome do curso. Faz-se necessário que a documentação esteja 

completa em arquivo único formato PDF para que a pré-matrícula seja 

efetivada. (Dica para juntar as cópias em arquivo único PDF: 

https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf ) 

 

Pré-matrícula (Integrado): 28/06 a 05/07/2021 

Pré-matrícula (Subsequente): 05/07 a 09/07/2021 

 

Informamos que na possibilidade de retorno seguro das atividades presenciais 

no Campus, todos os candidatos que enviaram a documentação via e-mail 

deverão apresentar obrigatoriamente, na Coordenação de Registros Escolares, 

a documentação (cópias e originais) para serem verificados e validados pelo 

setor. 

Contato WhatsApp: (71) 2101-0401 

 

mailto:matriculas.jua@ifba.edu.br
https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf


 

 

                      

                          

 

 

 

FICHA DE MATRÍCULA 

 

Curso ______________________________ 
 

Modalidade:  Integrado (   )    Subsequente  (   )   

 

Código de Reserva:  
A (   ) ;  B (   );  R1 (   );  R2 (   );  R3 (   );  R4 (   );   

R5 (   );  R6 (   );  R7 (   );   R8 (   ).                                                                              

DADOS PESSOAIS DO ALUNO 

Nome Completo: 

CPF:                                                                                                     Gênero: Masculino (  )   Feminino (  )                                                     

RG: Órgão Expedidor:                     Data Expedição: UF: 

Telefone: (    ) WhatApp: 

E-mail: 

Data de Nascimento: Nacionalidade: 

Unidade Federativa:        Naturalidade:        

FILIAÇÃO 
Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

DADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS (apenas se o aluno for menor de idade)  

Nome completo: 

Grau de parentesco: 

Nº CPF: Tipo de documento(cópia) anexado e enviado: RG (  )  CPF (  ) CNH 

(  ) 

ENDEREÇO 

Área de Procedência: Rural (   )  Urbana (  ) Logradouro:  Avenida (  )    Praça (  )     Quadra (  )    

Rua (  )     Setor (  )      Travessa (  )       Outros__________ 

Rua: N° Complemento: 

Bairro: Cidade: UF:        

CEP: Telefone do Responsável:(   ) WhatApp: 

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM 

Instituição:        

Ano de Conclusão: 

Tipo: estadual (   ) federal (   ) municipal,(   ) filantrópico (   ) particular (   ) 

Área de procedência:  urbana  (   )              rural (   ) 

DADOS SOCIOECONÔMICOS (do aluno) 

Quantas pessoas têm (moram) na família (incluindo o estudante)? (   ) 

Estudante trabalha? Sim (   )  Não (   )   Local:_________________ 

Profissão/função: _________________ 

Telefone do trabalho: (   )    

Estado Civil: Solteiro(a) (   )        Casado(a) (   )        Divorciado(a): (   )         Separado(a) judicialmente: (   )        

Viúvo(a)   (   )         Outros: _______________                                                      

Tem filhos?    Sim (   )  Não(   ) Se sim, quantos? (    ) 

Utilizará Transporte para se deslocar até o IFBA?  Sim (  )     Não (  ). Se sim,  Qual ?   Municipal (   ) 

Estadual (   )  Privado (   ) Outro ____________ 



 

 

RENDA FAMILIAR (em salário mínimo): 

Quantas pessoas contribuem com a renda da família __________                              

Menor que 1 (   )            Entre 1 e 2 (   )               Entre 2 e 3 (   )   Entre 3 e 5 (   )               Entre 5 e 10   (   )            

Entre 10 e 20   (   )         Acima de 20   (   ) 

ETNIA/RAÇA: 

Branca (   )      Preta (   )   Parda (   )      Indígena  (   )        Amarela (   )      Não declarada (   ) 

 

 

 EM CASO DE EMERGÊNCIA 

TIPO SANGUÍNEO:    

A- (  )        A+ (  )        B- (  )        B+ (  )       AB- (  )        AB+ (  )       O- (  )       O+ (  ) 

NECESSIDADES ESPECIAIS: 

Nenhuma (   ) Baixa visão (  ) Cegueira (  ) Deficiência Auditiva (  ) Deficiência mental (  ) 

Deficiência múltipla (  ) 

Outras (especifique): _________________ 

Em caso e emergência contactar: ___________________________ 

 Telefone: ___________________________ 

Possui algum problema de saúde? Qual? _______________________ 

Possui algum tipo de alergia? ________________________ 

Possui plano de saúde? Sim (   ) Não (   ) Se sim, qual? _____________________________ 

 

 

 

Atesto que as declarações acima são verdadeiras. 

 

______________________________ 

Assinatura do Matriculado 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

 

Juazeiro-BA, ________de ______________ de 2021. 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura doServidor 

 

 

 



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, 

sobretudo aos concernentes ao corpo Discente, submetendo-se, igualmente, às 

disposições da Organização Didática vigente e às decisões emanadas da 

Diretoria do IFBA. Comprometendo-se ainda, a zelar pelo patrimônio Público da 

Instituição (cadeiras, mesas, quadros, computadores, livros, bebedouros, etc). 

Os livros da instituição deverão ser utilizados com zelo. E a renovação da 

matrícula está condicionada à quitação de pendências (como a devolução de 

livros Didáticos e da Biblioteca e documentos pendentes). 

 

 

Juazeiro, ______de __________________de__________. 

 

_______________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

_______________________________________ 
Assinatura do(a) Representante legal 

(apenas se o(a) candidato(a) for menor de idade) 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

CAMPUS JUAZEIRO

D E C L A R A Ç Ã O

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 de 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 à sanções penais eventualmente cabíveis.

DADOS DO INTERESSADO E DA FAMÍLIA

NOME IDADE
ATIVIDADE QUE EXERCE RENDA

MENSAL
APROXIMADAOCUPAÇÃO PROFISSÃO

OUTRA
SITUAÇÃO

OBS: DEVERÁ ESTAR ANEXADA A ESTA DECLARAÇÃO, TODA A DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA APRESENTADA.

Juazeiro, _____ de _______________ de 2021.

___________________________________________________
Assinatura do candidato ou do responsável



DOCUMENTOS

QUANDO TRABALHADOR ASSALARIADO:
Contracheques;
Declaração  de  IRPF  acompanhada  do  recibo  de  entrega  à  Receita  Federal  do  Brasil  e  da
respectiva notificação de restituição, quando houver;
CTPS registrada e atualizada; 
CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada
doméstica;
Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 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;
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; 
Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros da família, quando for o caso;
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas
vinculadas; Notas fiscais de vendas.

QUANDO APOSENTADOS E PENSIONISTAS: 
Extrato mais recente do pagamento de benefício;
Declaração  de  IRPF  acompanhada  do  recibo  de  entrega  à  Receita  Federal  do  Brasil  e  da
respectiva notificação de restituição, quando houver;
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;
Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros de sua família, quando for o caso;
Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com
a renda declarada;
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;
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;
Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três
últimos comprovantes de recebimentos.



DECLARAÇÃO AUTÔNOMO* 
 
 
 
Eu (nome completo do declarante)____________________________________, RG 
nº _____________________CPF nº ____________________, residente na Rua 
_____________________________________ , Bairro__________________, 
CEP__________, Cidade_____________ 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 2021. 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do declarante 

 
 

_________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*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. 



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS*  
 
 
 

Eu (nome completo do declarante) ___________________________________, RG 
nº _______________, CPF nº ___________________, residente na Rua 
______________________________, nº___, Bairro___________________ , 
cidade________________, 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 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do declarante 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 

 
 
 
 
*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. 

 



 AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

Eu,  __________________________________________________________________,
CPF nº.__________________, portador do RG nº ______________________________,
me  AUTODECLARO  ______________________,  para  fim  específico  de  atender  ao
(preto/pardo/indígena) requisito inscrito no item 4.4 do Edital de Abertura de Inscrição do
Processo  Seletivo  2020  para  os  Cursos  Técnicos  do  Instituto  Federal  de  Educação
Ciência  Tecnologia  da  Bahia  (IFBA),  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. 

Juazeiro, ____ de ______________ de 2021. 

_____________________________________
 Assinatura do aluno ou responsável 


