
GUIA PARA MATRÍCULA INSTITUCIONAL
 

O presente guia tem por objetivo orientá-los quanto aos  documentos que deverão ser 
enviados para efetivação da matrícula  (8ª chamada do Prosel 2020 – Subsequente), 
bem como o formato desses arquivos e os prazos para envio.

No ato da matrícula você deverá apresentar a documentação correspondente ao código 
de  reserva disponível  no  seu  resultado.  Veja  como  identificá-lo  na  chamada  de 
convocação (Figura 1).

Após  identificar  o  seu  código  de  reserva,  verifique  a  documentação  conforme  tabela 
abaixo:

Código de Reserva Documentos para apresentar no momento da matrícula

A
Ampla Concorrência 

1. Ficha de inscrição (disponível nas pág. 4 e 5 deste guia);
2. Documento Oficial de Identidade;
3. CPF;

4. Certificado de conclusão do Ensino Médio, acompanhado de 
Histórico Escolar completo;

5. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;
6. 01 (uma) foto 3x4;

7. Título de Eleitor, com comprovação de quitação com a Justiça 
Eleitoral, para maiores de 18 anos;

8. Reservista (sexo masculino), para maiores de 18 anos;

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

10. Comprovante de residência.

Figura 1: Identificando o Código de Reserva (Cota)



R2
Candidatos de escola 

pública, com renda igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo, 
que se autodeclarem pretos, 

pardos ou indígenas sem 
deficiência

1. Ficha de inscrição (disponível nas pág. 4 e 5 deste guia);
2. Documento Oficial de Identidade;
3. CPF;
4. Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, acompanhado de 

Histórico Escolar completo (comprovando que estudou TODA etapa 
em Escola Pública);

5. Certificado de conclusão do Ensino Médio, acompanhado de 
Histórico Escolar completo (comprovando que estudou TODA etapa 
em Escola Pública);

6. Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;
7. 01 (uma) foto 3x4;
8. Título de Eleitor, acompanhado da quitação Eleitoral, para maiores 

de 18 anos;
9. Reservista (sexo masculino), para maiores de 18 anos;
10. Comprovante de Vacinação Antitetânica, conforme determina a 

Resolução 19/2006;
11. Comprovante de residência.
12. Documentos de comprovação de renda (entregar comprovantes de 

cada membro da família que possui renda – verifique a lista na pág. 
7 e declarações nas pág. 8 e 9 deste guia), acompanhado da 
Declaração afirmativa de renda (disponível na pág. 6 deste guia);

13. Declaração étnico-racial (disponível na pág. 10 deste guia);

Tabela 1:  Documentos para apresentar no momento da matrícula, conforme código de reserva.

O candidato que foi convocado e aceitar se matricular no curso escolhido como 2ª opção, 
deverá enviar, além dos documentos listados na tabela 1 (conforme seu cód. de reserva), 
o Termo de aceite de matrícula - curso de 2ª opção (disponível na pág. 11 deste guia).

O candidato que foi convocado e não queira se matricular no curso escolhido como 2ª 
opção, deverá preencher o  Termo de  desistência de matrícula - curso de 2ª opção 
(disponível na pág.  12 deste guia).  O candidato continuará com a possibilidade de vir a 
ser chamado no curso de 1ª opção.

Veja como identificar a opção do curso para o qual foi convocado (Figura 2).

 

MATRÍCULA: Em decorrência da suspensão das atividades acadêmicas e administrativas 
presenciais no IFBA, em razão da pandemia do novo coronavírus causada pela covid-19, 
ficam convocados os(as) aprovados(as) relacionados na lista de 8ª chamada a enviarem 
para  o  endereço  eletrônico: matriculasf@gmail.com,  todos  os  documentos  para 
realização da matrícula, conforme itens relacionados na tabela 1, EM ARQUIVO ÚNICO e 
em FORMATO PDF, até o dia 11 de março de 2021. 

Figura 2: Identificando a opção do curso

mailto:matriculasf@gmail.com


O e-mail deve ter como título/assunto: PROSEL 2020.2 - nome completo do candidato – 
nome do curso – 8ª Chamada. 

É de exclusiva responsabilidade do(a) CANDIDATO(A) observar:

I) o prazo para efetivação da matrícula (Não será aceito/analisado nenhum documento 
enviado por e-mail depois dia 11/03/2021); e

II) acessar continuamente seu e-mail, até que a GRA confirme a efetivação da matrícula.

INÍCIO DAS AULAS ONLINE – 2020.2: 15/03/2021

A constatação  de  informações  falsas  ou  a  apresentação  de  documentação  inidôneo 
pelo(a) CANDIDATO(A), apurada anteriormente ou posteriormente à matrícula e/ou início 
das  aulas,  em procedimento  de  competência  exclusiva  do IFBA,  que lhe  assegure  o 
contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento da matrícula, sem prejuízo das 
sanções penais eventualmente cabíveis.

Na possibilidade de retorno seguro das atividades presenciais no IFBA Campus Simões 
Filho, diante da possível superação da COVID-19, obrigatoriamente, todos os convocados 
que  enviaram  a  documentação  por  e-mail  e  tiveram  a  matrícula  efetivada,  deverão 
apresentar na Gerência de Registros Acadêmicos (GRA) todos os documentos originais 
para serem autenticados/validados pelo setor.

Atenciosamente,
Gerência de Registros Acadêmicos (GRA)
Campus Simões Filho
Contato: (71) 99906-7555 / (75) 99133-3727 / gra_sf@ifba.edu.br / graifbasf@gmail.com 

Site para converter e agrupar arquivos:

https://www.ilovepdf.com/pt

Leitura recomendada:

AENPE 2021

RESOLUÇÃO Nº 30, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Convocações anteriores:

Convocação para matrícula em 7ª chamada - PROSEL 2020 – Subsequente

Prosel 2020 - Campus convoca aprovados para semestre 2020.2

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/2021/convocacao-para-matricula-em-7a-chamada-prosel-2020-subsequente
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/notas-e-comunicados-1/2021/prosel-2020-campus-convoca-aprovados-para-semestre-2020.2
https://www.ilovepdf.com/pt
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/aenpe-1/aenpe-2021/Resolucao30ProrrogacaodasAENPE.pdf
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/aenpe-1/aenpe-2021/aenpe-2021
mailto:graifbasf@gmail.com
mailto:gra_sf@ifba.edu.br


FICHA DE 
INSCRIÇÃO

CURSO: [     ] ELETROMECÂNICA          [     ] MECÂNICA [     ] A
 FORMA DE INGRESSO:
 [ X ] Processo Seletivo
 [     ] Processo Seletivo Simplificado
 [     ] Transfere�ncia Intercampi

MODALIDADE:
[     ] Integrada
[ X ] Subsequente

TURNO:
[     ] Diurno
[ X ] Noturno

COTA:
[    ] B
[    ] R1 E R2
[    ] R3 E R4
[    ] R5 E R6
[    ] R7 E R8Ano/Semestre de Ingresso: 2020.2    Chamada:

DADOS PESSOAIS

Nome Completo:

Nome Social (Opcional):

Data de Nascimento:   ______/_____/__________ CPF: ___ ___ ___ . ___ ___ ___ . ___ ___ ___  - ___ ___

RG: Órgão Emissor/UF: Data de Emissão:

Naturalidade: Nacionalidade: Tipo Sanguíneo:
Estado Civil:  [    ]Solteiro(a)

 [    ]Viúvo(a)
[    ]Casado (a)
[    ]União Estável

[    ]Divorciado (a) / Separado(a)
[    ]Outro:__________________

Tem Filhos?
[    ]Não [    ]Sim. Quantos? ____

E-mail:

Nº Celular: (        ) ___  ___  ___  ___  ___ -  ___  ___  ___  ___ WhatsApp: (        )  ___  ___  ___  ___  ___ -  ___  ___  ___  ___

Nível de Ensino: [    ] Fundamental    [    ] Médio Tipo de Instituição: [    ] Pública  [    ] Privada   Ano de conclusão :

FILIAÇÃO
Nome do Pai:

Estado Civil:  [    ] Solteiro(a)
 [    ] Viúvo(a)

[    ] Casado (a)
[    ] União Estável

[    ] Divorciado (a) / Separado(a)
[    ] Outros:

CPF: __ __ __ . __ __ __ . __ __ __  - __ __ E-mail: Tel.: (     ) __ __ __ __ __ -  __ __ __ __
Nome da Mãe:

Estado Civil:  [    ] Solteiro(a)
 [    ] Viúvo(a)

[    ] Casado (a)
[    ] União Estável

[    ] Divorciado (a) / Separado(a)
[    ] Outros:

CPF: __ __ __ . __ __ __ . __ __ __  - __ __ E-mail: Tel.: (     ) __ __ __ __ __ -  __ __ __ __

ENDEREÇO
Logradouro:
(Rua/Avenida/Travessa) Nº

Bairro: Cidade:

CEP: ___ ___ ___  ___ ___  - ___ ___ ___ [    ] Área Urbana      [    ] Área Rural P. de Referência:

Preencher somente se for EX- ALUNO do IFBA, informar conforme o caso.

Curso e Ano de Conclusão:

Curso e Ano de Abandono:

Curso e Ano de Transferência para outro IF:

ATESTO QUE AS DECLARAÇÕES ACIMA SÃO VERDADEIRAS

Assinatura do(a) Representante legal Assinatura do(a) Candidato(a)
 (apenas se o(a) candidato(a) for menor de idade)    

Nome:                                                                                    
CPF:                                                                                          
RG:                                                                                             
Parentesco:                                                                              Simões Filho, ______de______________de                         .



DADOS SOCIOECONÔMICOS

Exerce atividade remunerada? [    ] Não   [    ] Sim Profissão/Função:

Local: Tel.:

Quantas pessoas compõem a sua família?
Número de pessoas que moram na sua residência (incluindo você).

Renda Familiar Per Capita em salários mínimos (Calculada dividindo-se o total da renda familiar pelo número de moradores da residência)

[    ]Menor que 0,5 [    ]Entre 0,5 e 1 [    ]Entre 1 e 1,5 [    ]Entre 1,5 e 2,5 [    ]Entre 2,5 e 3,5 [    ]Maior que 3,5

Utilizará Transporte Escolar? [    ]Não [    ]Sim   [    ]Municipal   [    ]Estadual   [    ]Privado. Qual? _______________________

Necessidades Especiais:  [    ]Nenhuma                 [    ]Deficiência Visual                [    ]Física                 [    ]Auditiva               [    ]Mental   
Outra:___________________________________________________________________________________________________

Etnia/Raça: [    ]Parda      [    ]Preta      [    ]Branca      [    ]Indígena      [    ] Amarela      [    ] Não Declarada

Atesto que as informações acima são verdadeiras.

Simões Filho, ______de______________de______.

Assinatura do(a) Representante legal                                                    Assinatura do(a) Candidato(a)  
  (apenas se o(a) candidato(a) for menor de idade)                                

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 e dos seus 

Anexos, sobretudo aos concernentes ao corpo Discente,  submetendo-se, igualmente,  às disposições da Organização 

Didática vigente e às decisões emanadas da Diretoria desta Autarquia Federal Educacional. Os discentes comprometem-  

se ainda, a zelar pelo patrimônio Público da Instituição (cadeiras, mesas, quadros, computadores, livros, bebedouros,  

áreas do pavilhão acadêmico e administrativo, etc). Comparecer ao estabelecimento de ensino devidamente fardado 

(camisa do IFBA, calça comprida e calçado fechado). A utilização dos computadores é destinada EXCLUSIVAMENTE a  

pesquisas e consultas acadêmicas, comprometendo-se o aluno a não utilizá-lo para outros fins, como acesso a sites de  

conteúdos impróprio e demais mídias sociais, ficando o aluno ciente, de que ao descumprir esta norma, estará sujeito às  

punições previstas na Norma de Utilização dos Computadores do IFBA. O material bibliográfico ou multimeio consultado  

na BIBLIOTECA ou tomado por empréstimo deve ser utilizado com zelo. A renovação da matrícula está condicionada à 

quitação de pendências  (como a restituição ou devolução de obras)  e  o discente e seu representante  legal  devem 

consultar o regulamento da biblioteca que está disponível no site institucional do campus ou na biblioteca.

Apresentarei, quando solicitado ou na retomada das atividades presenciais, os documentos exigidos para matrícula 

(originais e cópias) à Gerência de Registros Acadêmicos – GRA, do Campus Simões Filho, desta Instituição de Ensino.  

Isto posto, estou ciente de que o NÃO cumprimento dessa exigência, implicará em adoção de medidas legais a serem 

tomadas pelo IFBA.

Simões Filho, ______de______________de______.

 Assinatura do(a) Representante legal                                                       Assinatura do(a) Candidato(a)
   (apenas se o(a) candidato(a) for menor de idade)   



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS SIMÕES FILHO

DECLARAÇÃO AFIRMATIVA DE RENDA 

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  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  a  sanções  penais 

eventualmente cabíveis.

DADOS DO INTERESSADO E DA FAMÍLIA

NOME IDADE PROFISSÃO OUTRO RENDA

OBS: Deverá estar anexada a esta declaração, toda a documentação comprobatória apresentada.

Simões filho, ________ de ___________________________de _________.

 

________________________________________________________

Assinatura do candidato 
(ou do responsável legal)

Gerência de Registros Acadêmicos (GRA)
Telefones: 3295-5639 / 3295-5606

E-mail: gra_sf@ifba.edu.br



Documentos de comprovação de renda
Entregar comprovantes de cada membro da família que possui renda

 TRABALHADORES ASSALARIADOS

1. Contracheques;
2. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 

da respectiva notificação de restituição, quando houver; 
3. CTPS registrada e atualizada; 
4. CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 

empregada doméstica; 
5. Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 
6. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.

ATIVIDADE RURAL

1. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver; 

2. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; 
3. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 

candidato ou a membros da família, quando for o caso; 
4. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 

jurídicas vinculadas; 
5. Notas fiscais de vendas.

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

1. Extrato mais recente do pagamento de benefício; 
2. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 

da respectiva notificação de restituição, quando houver; 
3. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.

AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 

1. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver; 

2. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 
candidato ou a membros de sua família, quando for o caso; 

3. Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada; 

4. Extratos bancários dos últimos três meses.

RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

1. 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. 

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

acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos.

https://portal.ifba.edu.br/processoseletivo2020/resultados_e_publicacoes/documentacao_para_matricula#renda


DECLARAÇÃO DE RENDA INFORMAL 
(no caso de preenchimento feito pelo trabalhador informal) 

 

Eu, ___________________________________________________________________,                                               

portador (a) da carteira de identidade nº _________________________, órgão de 

expedição ___________________, do CPF nº_______________________________, 

por não possuir outra forma de comprovação de renda, declaro para devidos fins que 

exerço a função de _____________________________________________, com renda 

mensal bruta de R$ _________________. 

 

Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art. 299, do Código Penal, que versa 

sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo em crime de 

falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das 

informações prestadas poderão indeferir a solicitação do candidato. 

 

________________________________, ______de ___________de 20__. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

 

Este modelo de Declaração pode ser utilizado por trabalhadores que exerçam atividade 
informal, autônomo, liberal, por empregados domésticos, aposentados e por 
microempreendedor individual. 

O candidato deverá entregar declaração original contendo, obrigatoriamente, data, 
assinatura do declarante (como consta no documento) e cópia do documento de 
identificação daquele que assina o documento. Para candidatos menores de 18 anos, o 
declarante deverá ser o responsável legal. 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE  

AUSÊNCIA DE RENDA 

 

Eu,____________________________________________________________, 

portador do RG nº __________________, órgão expedidor _____________ e 

do CPF ___/___/___.___/___/___.___/___/___-___/___ residente no endereço 

_______________________________________________________________, 

declaro, para os devidos fins, que não possuo renda formal ou informal.  

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas 

penalidades cabíveis, previstas no Artigo 15 da Lei 12.101/09. 

 

________________________, _____ / _____ / _____ 

(local, data) 

 

 

________________________________________ 

(assinatura do declarante) 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
CAMPUS SIMÕES FILHO

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO RACIAL

Eu,_____________________________________________________________________, 
declaro, conforme mencionado no quadro abaixo, de acordo com o estabelecido na Lei nº 
12.711/2012, com fins de efetivar matrícula no IFBA sob a ação afirmativa, na condição 
de candidato inscrito, aprovado e convocado no sistema de cotas.

Preto (    ) Pardo (    ) Indígena (    ) 

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 às sanções penais eventualmente cabíveis.

Simões Filho, ______ de ___________________ de 2021.

_________________________________
Assinatura do candidato
(ou do responsável legal)

Gerência de Registros Acadêmicos (GRA)
Telefones: 3295-5606

E-mail: gra_sf@ifba.edu.br



TERMO DE ACEITE DE MATRÍCULA 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

RG nº ___________________________________, declaro pelo presente termo que 

aceito me matricular no curso técnico de nível médio 

________________________________,

escolhi como 2ª opção de curso 

Com o presente termo, declaro que

que escolhi como 2ª opção,

convocado(a) posteriormente 

opção. 

 

 

____________________, _____ / _____ / _____

(Local)    

________________________________________________

Assinatu

 

 

TERMO DE ACEITE DE MATRÍCULA – CURSO DE 2ª OPÇÃO

 

Eu, __________________________________________________________________, 

___________________________________, declaro pelo presente termo que 

aceito me matricular no curso técnico de nível médio de (inserir nome do curso)

________________, modalidade ______________________

escolhi como 2ª opção de curso e fui convocado (a) nesta condição. 

Com o presente termo, declaro que, uma vez que optei por me matricular

que escolhi como 2ª opção, tenho conhecimento da impossibilidade de ser 

posteriormente  e/ou matriculado (a) no curso que escolhi como 1ª 

____________________, _____ / _____ / _____ 

 (data) 

 

________________________________________________

Assinatura do aluno ou responsável 

CURSO DE 2ª OPÇÃO 

Eu, __________________________________________________________________, 

___________________________________, declaro pelo presente termo que 

(inserir nome do curso) 

_________, o qual 

optei por me matricular no curso 

tenho conhecimento da impossibilidade de ser 

urso que escolhi como 1ª 

________________________________________________ 



TERMO DE DESISTÊNCIA

 

Eu, __________________________________________________________________, 

RG nº ___________________________________,

desistência de matrícula no curso técnico de nível m

_________________________________, modalidade _______________________, o 

qual escolhi como 2ª opção e fui convocado (a). 

Tenho conhecimento que, 

convocado (a) ou não no curso que e

matrícula no curso de 2ª opção em que

 

 

____________________, _____ / _____ / _____

(Local)    

________________________________________________

Assinatura do aluno ou r

 

 

DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA – CURSO DE 2ª OPÇÃO

 

Eu, __________________________________________________________________, 

___________________________________, declaro pelo presente termo a 

desistência de matrícula no curso técnico de nível médio de (inserir nome do curso)

_________________________________, modalidade _______________________, o 

qual escolhi como 2ª opção e fui convocado (a).  

Tenho conhecimento que, com a assinatura deste termo, independente de ser

no curso que escolhi como 1ª opção, não será possível 

no curso de 2ª opção em que já fui convocado (a). 

____________________, _____ / _____ / _____ 

 (data) 

 

________________________________________________

Assinatura do aluno ou responsável 

CURSO DE 2ª OPÇÃO 

Eu, __________________________________________________________________, 

declaro pelo presente termo a 

(inserir nome do curso) 

_________________________________, modalidade _______________________, o 

ndependente de ser 

scolhi como 1ª opção, não será possível a 

________________________________________________ 
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