
LISTA DE DOCUMENTOS CONFORME EDITAL SISU 2022

Segue abaixo a lista de documentos que foram exigidos no edital. Eles
deverão ser apresentados cópia e os originais conforme a cota pela qual
o candidato foi selecionado.

5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA:

 5.1.  A  documentação  para  matrícula  deverá  ser  enviada através  de e-mail  ou formulário
eletrônico, conforme o item 2.2 deste Edital. 5.2. Documentação Básica (Ampla Concorrência e
demais  reservas  de  vaga):  1.  Documento  de  Identificação.  Considera-se  para  fins  de
comprovação como documento de identificação: Registro Geral de Identificação Civil (Carteira
de identidade, RG) emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, Carteira Nacional
de  Habilitação  (CNH),  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social,  Carteira  de  Identidade
Profissional emitida pelo Conselho de Classe Profissional; 2. CPF; 3. Certidão de Nascimento ou
Casamento; 4. Certificado de conclusão do Ensino Médio, acompanhado de Histórico Escolar
completo; 5. Certificado de Quitação do Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino e
maiores de 18 anos); 6. Título de eleitor, com comprovação de quitação com a Justiça eleitoral
(para maiores de 18 anos); 7. 01 (uma) foto 3x4 recente; 8. RG e CPF do responsável (se o
candidato  for  menor  de  18  anos);  9.  Comprovante  de  vacinação  antitetânica,  conforme
determina a Resolução19/2006 CEFET/BA. 10. Requerimento de Matrícula (ANEXO I) e Termo
de Responsabilidade (ANEXO II);

5.3. Vagas Reservadas (Lei nº 12.711 / 2012 ): L1- Candidatos com renda familiar bruta per
capita  igual  ou inferior  a  1,5  salário  mínimo que  tenham cursado integralmente o  ensino
médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 1. Documentação básica; 2. Certificado de
conclusão  e  histórico  escolar  de  todo  o  ensino  médio  em  escola  pública,  seja  na  forma
presencial  ou  à  distância,  no  Ensino  Regular,  Profissional,  Educação  de  Jovens  e  Adultos,
Encceja,  inclusive nos demais cursos de nível médio oferecidos nos Programas do Governo
Federal,  reconhecidos  pelo  órgão  público  competente,  bem  como  pela  comprovação  de
aprovação em exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos,
realizados pelos sistemas estaduais de ensino; 3.  Comprovação de renda familiar bruta per
capita:

Declaração  de  Ação  Afirmativa  de  Renda  (ANEXO  III);  TRABALHADORES  ASSALARIADOS
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.  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.  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.

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.  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;  Informações,  esclarecimentos  e  documentos  complementares  solicitados no
momento  da  matrícula,  visando  subsidiar  a  verificação  da  situação  de  renda  familiar  dos
candidatos. L2 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 1. Documentação básica; 2. Certificado
de conclusão e histórico escolar de todo o ensino médio em escola pública, seja na forma
presencial  ou  à  distância,  no  Ensino  Regular,  Profissional,  Educação  de  Jovens  e  Adultos,
Encceja,  inclusive nos demais cursos de nível médio oferecidos nos Programas do Governo
Federal,  reconhecidos  pelo  órgão  público  competente,  bem  como  pela  comprovação  de
aprovação em exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos,
realizados pelos sistemas estaduais de ensino; 3.  Comprovação de renda familiar bruta per
capita: Declaração de Ação Afirmativa de Renda (ANEXO III);

TRABALHADORES ASSALARIADOS 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. 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.

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. 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. 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. Informações, esclarecimentos e documentos complementares
solicitados no momento da matrícula,  visando subsidiar a verificação da situação de renda
familiar  dos candidatos.  1.  Formulário  preenchido e assinado de autodeclaração de negro,
pardo ou indígena (ANEXO IV);  2.  Quando indígena: Autodeclaração de consciência de sua
identidade indígena por escrito e assinado pelo candidato; Reconhecimento dessa identidade
por parte do grupo de origem; Registro Administrativo de Nascimento e Óbito de Indígenas
RANI(o RANI é um documento administrativo, e não substitui a certidão de nascimento civil e
os  demais  documentos básicos,  como Carteira  de Identidade,  Cadastro de Pessoa Física  e
Carteira de Trabalho).

L5  –  Candidatos  que,  independentemente  da  renda  (art.  14,  II,  Portaria  Normativa  nº
18/2012),  tenham  cursado  integralmente  o  ensino  médio  em  escolas  públicas  (Lei  nº
12.711/2012). 1. Documentação básica; 2. Certificado de conclusão e histórico escolar de todo
o ensino médio em escola pública, seja na forma presencial ou à distância, no Ensino Regular,
Profissional,  Educação de  Jovens  e  Adultos,  Encceja,  inclusive  nos  demais  cursos  de  nível
médio  oferecidos  nos  Programas  do  Governo  Federal,  reconhecidos  pelo  órgão  público
competente,  bem  como  pela  comprovação  de  aprovação  em  exames  de  certificação  de
competência  ou  de  avaliação  de  jovens  e  adultos,  realizados  pelos  sistemas  estaduais  de
ensino. L6 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente
da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino
médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 1. Documentação básica; 2. Certificado de
conclusão  e  histórico  escolar  de  todo  o  ensino  médio  em  escola  pública,  seja  na  forma
presencial  ou  à  distância,  no  Ensino  Regular,  Profissional,  Educação  de  Jovens  e  Adultos,
Encceja,  inclusive nos demais cursos de nível médio oferecidos nos Programas do Governo
Federal,  reconhecidos  pelo  órgão  público  competente,  bem  como  pela  comprovação  de
aprovação em exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos,
realizados  pelos  sistemas  estaduais  de  ensino;  3.  Formulário  preenchido  e  assinado  de
autodeclaração de negro, pardo ou indígena (ANEXO IV); 4. Quando indígena: Autodeclaração
de  consciência  de  sua  identidade  indígena  por  escrito  e  assinado  pelo  candidato;
Reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem; Registro Administrativo de
Nascimento e Óbito de Indígenas RANI(o RANI é um documento administrativo, e não substitui
a certidão de nascimento civil e os demais documentos básicos, como Carteira de Identidade,
Cadastro de Pessoa Física e Carteira de Trabalho).

L10 – Candidatos com deficiências autodeclaradas pretos, pardos ou indígenas, que tenham
renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas  públicas  (Lei  nº 12.711/2012)  1.  Documentação
básica;  2.  Certificado de conclusão  e  histórico escolar  de todo o ensino  médio em escola
pública, seja na forma presencial ou à distância, no Ensino Regular, Profissional, Educação de
Jovens  e  Adultos,  Encceja,  inclusive  nos  demais  cursos  de  nível  médio  oferecidos  nos
Programas do Governo Federal, reconhecidos pelo órgão público competente, bem como pela



comprovação de aprovação em exames de certificação de competência ou de avaliação de
jovens e adultos, realizados pelos sistemas estaduais de ensino;

3. Comprovação de renda familiar bruta per capita: Declaração de Ação Afirmativa de Renda
(ANEXO  III);  TRABALHADORES  ASSALARIADOS  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. 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. 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.

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.  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.  Informações,  esclarecimentos e  documentos complementares  solicitados  no
momento  da  matrícula,  visando  subsidiar  a  verificação  da  situação  de  renda  familiar  dos
candidatos.  4.  Formulário  preenchido  e  assinado  de  autodeclaração  de  negro,  pardo  ou
indígena (ANEXO IV); 5. Quando indígena: Autodeclaração de consciência de sua identidade
indígena por escrito e assinado pelo candidato; Reconhecimento dessa identidade por parte do
grupo de origem; Registro Administrativo de Nascimento e Óbito de Indígenas RANI(o RANI é
um documento administrativo,  e não substitui  a  certidão de nascimento civil  e  os demais
documentos básicos, como Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física e Carteira de
Trabalho). 6. Laudo Médico original emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o tipo, o
grau  ou  o  nível  de  deficiência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da
Classificação Internacional de Doenças – CID.

L14  –  Candidatos  com  deficiências  autodeclaradas  pretos,  pardos  ou  indígenas  que,
independentemente da renda (art.  14, II,  Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei  nº 12.711/2012).  1.  Documentação
básica;  2.  Certificado de conclusão  e  histórico escolar  de todo o ensino  médio em escola
pública, seja na forma presencial ou à distância, no Ensino Regular, Profissional, Educação de



Jovens  e  Adultos,  Encceja,  inclusive  nos  demais  cursos  de  nível  médio  oferecidos  nos
Programas do Governo Federal, reconhecidos pelo órgão público competente, bem como pela
comprovação de aprovação em exames de certificação de competência ou de avaliação de
jovens e adultos, realizados pelos sistemas estaduais de ensino; 3. Formulário preenchido e
assinado de autodeclaração de negro,  pardo ou indígena (ANEXO IV);  4.  Quando indígena:
Autodeclaração  de  consciência  de  sua  identidade  indígena  por  escrito  e  assinado  pelo
candidato;  Reconhecimento  dessa  identidade  por  parte  do  grupo  de  origem;  Registro
Administrativo  de  Nascimento  e  Óbito  de  Indígenas  RANI(o  RANI  é  um  documento
administrativo, e não substitui a certidão de nascimento civil e os demais documentos básicos,
como Carteira  de Identidade,  Cadastro  de Pessoa Física  e  Carteira  de  Trabalho).  5.  Laudo
Médico original emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o tipo, o grau ou o nível de
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças – CID.


