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Documentação para matrícula

Atenção! 

Os aprovados devem apresentar

os documentos originais e   (ou fotocópias autenticadas). fotocópias

 (http://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2019/edital/leg)

Entenda o que é o Cod. Reserva (código de reserva) disponível no seu resultado.

(http://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2019/edit al/leg )

(http://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2018/resultados_e_publicacoes/leg)

DOCUMENTOS PARA APRESENTAR NO MOMENTO DA MATRÍCULA

Cod. reserva INTEGRADO SUBSEQUENTE
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Todos os
aprovados

(A, B, R1, R2, R3, R4, R5,
R6, R7, R8)

Documento Oficial de Identidade;1. 
CPF;2. 
Certificado de conclusão do 3. Ensino Fundamental;
Histórico Escolar completo;4. 
Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;5. 
03 (três) fotos 3x4;6. 
Título de Eleitor, com comprovação de quitação com a Justiça
Eleitoral, 

7. 
para maiores de 18 anos;

Prova de que está em dia com suas obrigações militares (sexo
masculino), 

8. 
para maiores de 18 anos;

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

9. 

Comprovante de residência.10. 

Documento Oficial de Identidade;1. 
CPF;2. 
Certificado de conclusão do3.  Ensino Médio;
Histórico Escolar completo;4. 
Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;5. 
03 (três) fotos 3x4;6. 
Título de Eleitor,  com comprovação de quitação com a Justiça
Eleitoral, 

7. 
para maiores de 18 anos;

Prova de que está em dia com suas obrigações militares (sexo
masculino), 

8. 
para maiores de 18 anos;

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

9. 

Comprovante de residência.10. 

R1 e R2

Histórico escolar comprovando que estudou 
 em Escola Pública

1. TODO o Ensino
Fundamental
Documentos  de  comprovação  de  renda  (entregar
comprovantes de cada membro da família que possui renda –

).

2. 

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

Histórico  escolar  comprovando  que  estudou
 em Escola Pública

1.  TODO  o  Ensino
Fundamental e o Ensino Médio
Documentos de comprovação de renda (entregar comprovantes
de cada membro da família que possui renda – ).

2. 
verifique aqui

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

R3 e R4

Histórico escolar comprovando que estudou 
 em Escola Pública

1. TODO o Ensino
Fundamental
Documentos  de  comprovação  de  renda  (entregar
comprovantes de cada membro da família  que possui  renda
– )

2. 

verifique aqui

Histórico  escolar  comprovando  que  estudou
 em Escola Pública

1.  TODO  o  Ensino
Fundamental e o Ensino Médio
Documentos de comprovação de renda (entregar comprovantes
de cada membro da família que possui renda – )

2. 
verifique aqui

R5 e R6
Histórico escolar comprovando que estudou 

 em Escola Pública
1. TODO o Ensino

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

Histórico  escolar  comprovando  que  estudou  
 em Escola Pública

1. TODO  o  Ensino
Fundamental e o Ensino Médio
Declaração étnico-racial (disponível no ato da matrícula).2. 

R7 e R8 Histórico escolar comprovando que estudou 
 em Escola Pública

1. TODO o Ensino
Fundamental

Histórico  escolar  comprovando  que  estudou
 em Escola Pública

1.  TODO  o  Ensino
Fundamental e o Ensino Médio

.
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Documentos de comprovação de renda

Entregar comprovantes de cada membro da família que possui renda 

 TRABALHADORES ASSALARIADOS

Contracheques;1. 
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; 2. 
CTPS registrada e atualizada; 3. 
CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica; 4. 
Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 5. 
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.6. 

ATIVIDADE RURAL

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; 1. 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; 2. 
Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso; 3. 
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas; 4. 
Notas fiscais de vendas.5. 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Extrato mais recente do pagamento de benefício; 1. 
Declaração de 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. 

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; 1. 
Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua família, quando for o caso; 2. 
Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; 3. 
Extratos bancários dos últimos três meses.4. 

RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVE IS 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. 

1. 

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 2. 
Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos.3. 
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_______________________________________________________________________

Tel.: (71) 2102-0474 / 0470    /    E-mail: selecao 2019@ifba.edu.br
Reitoria: Av. Araújo Pinho, nº39 - Canela - Salvador - BA | CEP: 40.110-150 
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