
NOME COMPLETO

E-MAIL DO ALUNO:                                                                                                                                     
CPF:                .              .              -              DATA DE NASCIMENTO:                         /         /______ 
ESTADO CIVIL: (   )SOLTEIRO  (   )CASADO  (  )UNIÃO ESTÁVEL  (  )DIVORCIADO 
 (  ) V I Ú V O SEXO: (    )MASCULINO     (    )FEMININO
NOME DO PAI:                                                                                                                                                   
ESTADO CIVIL PAI:                                                                                                           Pai é falecido? (  ) 
NOME DAMÃE:                                                                                                                                                     
ESTADO CIVIL MÃE:                                                                                                       Mãe é falecida? (  ) 
ENDEREÇO:                                                                                                                         NÚMERO                      
BAIRRO                                          CEP:                                     CIDADE:                                                                 
ZONA: (  ) URBANA (  )RURAL
TEL: PRINCIPAL:( )                     -                       TEL: SECUNDÁRIO:( )                   -                                
TIPO SANGUÍNEO:                              FATOR RH: (  )POSITIVO OU (  ) NEGATIVO NACIONALIDADE:               
                                                               NATURALIDADE:                                                                  
RG:                                                        ORGÃO EXP.:                               DATA DE EMISSÃO:                     /     /                
CURSO:                                                                                    TURNO:                                                                     
RESPONSÁVEL:                                                                                                                                               
E- MAIL DO RESPONSÁVEL:                                                                                                                                      
PARENTESCO DO RESPONSÁVEL:                                                                 
 

Preencher somente se for aluno ou ex-aluno do IFBA
Se aluno, informar:
Curso:
                                                                                                         Série/período:                                                      
Se ex-aluno, informar conforme o caso:
Curso e ano de conclusão:                                                                  
Curso e ano de abandono:                                                                 
Curso e ano de transferência p/ outra Instituição: 
                                                                                                                                                                                           

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

CAMPUS SANTO AMARO

FICHA CADASTRAL
*Preencher em letra de forma (CAIXA ALTA)

QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO - Marque com um X:
Renda Familiar (base salário mínimo):
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(   )

Você se considera: (   )amarelo, (  )branco, (    )indígena, (   )pardo, (   )preto, (    ) outros

Possui alguma deficiência física? (    )  não,   (    )sim Qual?                                                                                                        

Santo Amaro, ____ de ______________ de ______.

_____________________________________
Assinatura do aluno ou responsável



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

CAMPUS SANTO AMARO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

__________________________________________________________ portador(a)  da carteira  de
identidade  nº  _____________________________,  filho(a)  de
____________________________________________ no ato de sua matrícula, nesta Instituição de
Ensino, no ano de _____________, no Curso de ________________________, 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 da Instituição e dos seus Anexos, mormente os concernentes ao
Corpo Discente, submetendo-se, igualmente, às disposições da Organização Didática vigente e às
decisões emanadas da Diretoria desta Autarquia Educacional.

Santo Amaro, ____ de ______________ de ______.

_____________________________________
Assinatura do aluno 

Se o candidato for menor de 18 anos, a assinatura e os dados abaixo devem ser do Representante 
Legal (pai, mãe ou responsável).

______________________________________
Assinatura do responsável

Nº da cart.de Identidade: _____________________________

Nº do CPF: ________________________________________



  

 Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional  

e Tecnológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 

 

 

 

Eu,    , 

CPF nº  , declaro para fim específico de atendimento ao 

Processo Seletivo  do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia, campus Santo Amaro que sou: 

(    ) preto (    ) pardo (    ) indígena. 
 

 

 

 

 

  ,  de  de  . 
 

 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 
 

 

 

 

 

Assinatura do responsável 
 (para candidatos menores de 18 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

CAMPUS SANTO AMARO

DECLARAÇÃO DE AÇÃO AFIRMATIVA DE RENDA

Eu,  _________________________________________________________________________,  CPF nº._____________________,  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 PARENTESCO ATIVIDADE QUE EXERCE
(OCUPAÇÃO/PROFISSÃO/OUTRA SITUAÇÃO)

RENDA MENSAL (APROXIMADA)
1º mês 2º mês 3º mês Média no mês

Total

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

Total da renda familiar
Q. de membros da familiar

________________= _________

______________________________
Visto do servidor

Santo Amaro, ____ de ______________ de ______.

_____________________________________
Assinatura do aluno ou responsável






