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ANEXO I 
 

 

 

 

  
 
 
 

DOCUMENTOS GERAIS 
 
Cópia e original dos documentos abaixo: 
 
I. Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteiras de Registro 
Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte); 
 
II. Comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 anos: comprovante de 

votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br); 
 
III. Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, obtido até a data da matrícula 
(histórico escolar ou certificado de conclusão de nível médio ou de outro curso técnico de nível 
médio; certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM, ou de exame nacional para certificação de competências de jovens e 
adultos ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino); 
 
IV. Duas fotos 3x4 idênticas e recentes; 
 
V. CPF – Cadastro de Pessoa Física, se não estiver na carteira de identidade; 
 
VI. Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho; 
 
VII. Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para maiores de 18 anos do sexo 
masculino; 
 
VIII. Declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante 
não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de  
ensino superior em todo o território nacional. 
 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS 
 
I. Histórico ou declaração escolar que comprove que o candidato cursou integralmente todos os 
anos do ensino médio em escola pública; ou certificado de conclusão do ensino médio com 

 

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). 

 

http://www.tse.gov.br/
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base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; ou certificado de conclusão 
do ensino médio com base no exame nacional para certificação de competências de jovens e 
adultos ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e 
 
II. Todos os candidatos que concorrem pela reserva de vagas para egressos de escola pública 
com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio) deverão 
apresentar: 
a) Declaração de residência ou cópia do comprovante de endereço em nome do candidato ou 
de um dos membros do grupo familiar; 
b) Cópia do documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteiras de 
Registro Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte) de todos os membros do grupo 
familiar. 
 
III. Além dos documentos descritos no item II, serão utilizados, cumulativamente ou não, de 
forma que seja possível aferir a renda familiar bruta mensal (para todas as pessoas que 
compõem o grupo familiar, exceto para candidatos com até 15 anos): 
 
- PARA CANDIDATO OU MEMBRO FAMILIAR COM ATÉ 15 ANOS DE IDADE: 
 
a) Registro de nascimento ou RG. 
 
- PARA TRABALHADORES ASSALARIADOS: 
 
a) Contracheques; 
b) 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; 
c) CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia; 
d) Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 
e) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
 
- PARA ATIVIDADE RURAL: 
 
a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ; 
c) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou 
a membros da família, quando for o caso; 
d) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas; 
e) CTPS registrada e atualizada 
 
- PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS: 
 
a) Extrato mais recente do pagamento de benefício; 
b) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
c) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, pelo menos. 
 
- PARA AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: 
 
a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
b) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou 
a membros de sua família, quando for o caso; 
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c) Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis 
com a renda declarada; 
d) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses. 
 
- PARA RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E 
IMÓVEIS: 
 
a) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de 
entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação 
de restituição, quando houver. 
b) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, pelo menos. 
c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos 
3 (três) últimos comprovantes de recebimentos. 
 
- PARA PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE AÇÃO INCLUSIVA 
 
a)Documento comprobatório do NIS (Numero de Identificação Social) 
 
A Comissão responsável pela avaliação socioeconômica poderá solicitar documentos 
adicionais aos estabelecidos neste Edital, para dirimir dúvidas ou obter esclarecimentos 
complementares. Tal ato não constitui em direito ao candidato de acrescentar ou substituir 
documentos fora dos prazos definidos neste edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS GERAIS 
 

Cópia e original dos documentos abaixo: 
 
I. Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteiras de Registro 
Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte); 
 
II. Comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 anos: comprovante de 

votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br); 
 
III. Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, obtido até a data da matrícula 
(histórico escolar ou certificado de conclusão de nível médio ou de outro curso técnico de nível 
médio; certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional do 

 

CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS OU PARDOS, 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). 
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Ensino Médio - ENEM, ou de exame nacional para certificação de competências de jovens e 
adultos ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino); 
 
IV. Duas fotos 3x4 idênticas e recentes; 
 
V. CPF – Cadastro de Pessoa Física, se não estiver na carteira de identidade; 
 
VI. Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho; 
 
VII. Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para maiores de 18 anos do sexo 
masculino; 
 
VIII. Declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante 
não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de  
ensino superior em todo o território nacional. 
 

 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: 

 
I. Declaração de próprio punho (autodeclaração), atestando sua condição racial; e 
 
II. Histórico ou declaração escolar que comprove que o candidato cursou integralmente 
todos os anos do ensino médio em escola pública; ou certificado de conclusão do ensino 
médio com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; ou certificado 
de conclusão do ensino médio com base no exame nacional para certificação de 
competências de jovens e adultos ou de exames de certificação de competência ou de 
avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e 
 
III. Todos os candidatos que concorrem pela reserva de vagas para egressos de escola 
pública com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio) 
deverão apresentar: 
 
a) Declaração de residência ou cópia do comprovante de endereço em nome do candidato ou 
de um dos membros do grupo familiar; 
b) Cópia do documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteiras de 
Registro Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte) 
de todos os membros do grupo familiar. 
 
IV. Além dos documentos descritos no item III, serão utilizados, cumulativamente ou não, de 
forma que seja possível aferir a renda familiar bruta mensal 
(para todas as pessoas que compõem o grupo familiar, exceto para candidatos com até 15 
anos): 
 
- PARA CANDIDATO OU MEMBRO FAMILIAR COM ATÉ 15 ANOS DE IDADE: 
 
a) Registro de nascimento ou RG. 
 
- PARA TRABALHADORES ASSALARIADOS: 
 
a) Contracheques; 
b) 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; 
c) CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia; 
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d) Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 
e) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
 
- PARA ATIVIDADE RURAL: 
 
a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ; 
c) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato 
ou a membros da família, quando for o caso; 
d) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas; 
e) CTPS registrada e atualizada 
 
- PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS: 
 
a) Extrato mais recente do pagamento de benefício; 
b) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
c) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, pelo menos. 
 
- PARA AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: 
 
a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
b) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato 
ou a membros de sua família, quando for o caso; 
c) Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada; 
d) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses. 
 
- PARA RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E 
IMÓVEIS: 
 
a) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de 
entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 
houver. 
b) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, pelo menos. 

c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado 
dos 3 (três) últimos comprovantes de recebimentos. 
 
- PARA PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE AÇÃO INCLUSIVA 
 
a) Documento comprobatório do NIS (Numero de Identificação Social) 
 

 
A Comissão responsável pela avaliação socioeconômica poderá solicitar documentos 

adicionais aos estabelecidos neste Edital, para dirimir dúvidas ou obter esclarecimentos 

complementares. Tal ato não constitui em direito ao candidato de acrescentar ou substituir 

documentos fora dos prazos definidos neste edital. 
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DOCUMENTOS GERAIS 
 

Cópia e original dos documentos abaixo: 
 
I. Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteiras de Registro 
Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte); 
 
II. Comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 anos: comprovante de 

votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br); 
 
III. Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, obtido até a data da matrícula 
(histórico escolar ou certificado de conclusão de nível médio ou de outro curso técnico de nível 
médio; certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM, ou de exame nacional para certificação de competências de jovens e 
adultos ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino); 
 
IV. Duas fotos 3x4 idênticas e recentes; 
 
V. CPF – Cadastro de Pessoa Física, se não estiver na carteira de identidade; 
 
VI. Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho; 
 
VII. Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para maiores de 18 anos do sexo 
masculino; 
 
VIII. Declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante 
não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de  
ensino superior em todo o território nacional. 
 

 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: 

 
I. Declaração de próprio punho (autodeclaração), atestando sua condição racial; e 

 

 

CANDIDATOS AUTODECLARADOS INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR 

BRUTA  PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO E QUE 

TENHA CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS 

PÚBLICA  (LEI Nº 12.711/2012). 

 

 

http://www.tse.gov.br/
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II. Histórico ou declaração escolar que comprove que o candidato cursou integralmente todos 
os anos do ensino médio em escola pública; ou certificado de conclusão do ensino médio com 
base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; ou certificado de conclusão 
do ensino médio com base no exame nacional para certificação de competências de jovens e 
adultos ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e 
 

III. Todos os candidatos que concorrem pela reserva de vagas para egressos de escola 
pública com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio) 
deverão apresentar: 
 
a) Declaração de residência ou cópia do comprovante de endereço em nome do candidato ou 
de um dos membros do grupo familiar; 
b) Cópia do documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteiras de 
Registro Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte) 
de todos os membros do grupo familiar. 
 
IV. Além dos documentos descritos no item III, serão utilizados, cumulativamente ou não, de 
forma que seja possível aferir a renda familiar bruta mensal (para todas as pessoas que 
compõem o grupo familiar, exceto para candidatos com até 15 anos): 
 
- PARA CANDIDATO OU MEMBRO FAMILIAR COM ATÉ 15 ANOS DE IDADE: 
 
a) Registro de nascimento ou RG. 
 
- PARA TRABALHADORES ASSALARIADOS: 
 
a) Contracheques; 
b) 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; 
c) CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia; 
d) Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 
e) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
 
- PARA ATIVIDADE RURAL: 
 
a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ; 
c) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato 
ou a membros da família, quando for o caso; 
d) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas; 
e) CTPS registrada e atualizada 
 
- PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS: 
 
a) Extrato mais recente do pagamento de benefício; 
b) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
c) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, pelo menos. 
 
- PARA AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: 
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a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
b) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato 
ou a membros de sua família, quando for o caso; 
c) Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada; 
d) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses. 
 
- PARA RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E 
IMÓVEIS: 
 
a) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de 
entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 
houver. 
b) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, pelo menos. 
c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado 
dos 3 (três) últimos comprovantes de recebimentos. 
 
- PARA PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE AÇÃO INCLUSIVA 
 
a) Documento comprobatório do NIS (Numero de Identificação Social) 

 
A Comissão responsável pela avaliação socioeconômica poderá solicitar documentos 
adicionais aos estabelecidos neste Edital, para dirimir dúvidas ou obter esclarecimentos 
complementares. Tal ato não constitui em direito ao candidato de acrescentar ou substituir 
documentos fora dos prazos definidos neste edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DOCUMENTOS GERAIS 
 

Cópia e original dos documentos abaixo: 
 
I. Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteiras de Registro 
Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte); 
 
II. Comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 anos: comprovante de 

votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br); 

 

 

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). 

 

http://www.tse.gov.br/
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III. Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, obtido até a data da matrícula 
(histórico escolar ou certificado de conclusão de nível médio ou de outro curso técnico de nível 
médio; certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM, ou de exame nacional para certificação de competências de jovens e 
adultos ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino); 
 
IV. Duas fotos 3x4 idênticas e recentes; 
 
V. CPF – Cadastro de Pessoa Física, se não estiver na carteira de identidade; 
 
VI. Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho; 
 
VII. Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para maiores de 18 anos do sexo 
masculino; 
 
VIII. Declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante 
não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de  
ensino superior em todo o território nacional. 

 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: 

I. Os documentos arrolados nos itens I a VIII relativos ao quadro Documentos para Matrícula, 
Comprovação de Requisitos e Outras Informações (cópia e original). 
 
II. Histórico ou declaração escolar que comprove que o candidato cursou integralmente 
todos os anos do ensino médio em escola pública; ou certificado de conclusão do ensino 
médio com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; ou certificado 
de conclusão do ensino médio com base no exame nacional para certificação de 
competências de jovens e adultos ou de exames de certificação de competência ou de 
avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS GERAIS: 

 

CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS OU PARDOS 

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). 
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Cópia e original dos documentos abaixo: 
 
I. Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteiras de Registro 
Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte); 
 
II. Comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 anos: comprovante de 

votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br); 
 
III. Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, obtido até a data da matrícula 
(histórico escolar ou certificado de conclusão de nível médio ou de outro curso técnico de nível 
médio; certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM, ou de exame nacional para certificação de competências de jovens e 
adultos ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino); 
 
IV. Duas fotos 3x4 idênticas e recentes; 
 
V. CPF – Cadastro de Pessoa Física, se não estiver na carteira de identidade; 
 
VI. Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho; 
 
VII. Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para maiores de 18 anos do sexo 
masculino; 
 
VIII. Declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante 
não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de  
ensino superior em todo o território nacional. 
 

 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: 

I. Os documentos arrolados nos itens I a VIII relativos ao quadro Documentos para Matrícula, 
Comprovação de Requisitos e Outras Informações (cópia e original). 
 

II. Declaração de próprio punho (autodeclaração), atestando sua condição racial; e 
 

III. Histórico ou declaração escolar que comprove que o candidato cursou integralmente todos 
os anos do ensino médio em escola pública; ou certificado de conclusão do ensino médio com 
base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; ou certificado de conclusão 
do ensino médio com base no exame nacional para certificação de competências de jovens e 
adultos ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino; 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATOS AUTODECLARADOS 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). 
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Governo do Estado do Ceará 

Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior 

Universidade Estadual do Ceará – UECE 

Procuradoria Jurídica – PROJUR/FUNECE  

 

DOCUMENTOS GERAIS: 
 

Cópia e original dos documentos abaixo: 
 
I. Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteiras de Registro 
Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte); 
 
II. Comprovação de quitação eleitoral para os candidatos maiores de 18 anos: comprovante de 

votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br); 
 
III. Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, obtido até a data da matrícula 
(histórico escolar ou certificado de conclusão de nível médio ou de outro curso técnico de nível 
médio; certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM, ou de exame nacional para certificação de competências de jovens e 
adultos ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino); 
 
IV. Duas fotos 3x4 idênticas e recentes; 
 
V. CPF – Cadastro de Pessoa Física, se não estiver na carteira de identidade; 
 
VI. Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho; 
 
VII. Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para maiores de 18 anos do sexo 
masculino; 
 
VIII. Declaração, redigida e assinada pelo próprio candidato, de que na condição de estudante 
não ocupa simultaneamente, no curso de graduação, outra vaga em instituição pública de  
ensino superior em todo o território nacional. 
 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: 

I. Os documentos arrolados nos itens I a VIII relativos ao quadro Documentos para Matrícula, 
Comprovação de Requisitos e Outras Informações (cópia e original). 
 

II. Declaração de próprio punho (autodeclaração), atestando sua condição racial; e 
 

III. Histórico ou declaração escolar que comprove que o candidato cursou integralmente todos 
os anos do ensino médio em escola pública; ou certificado de conclusão do ensino médio com 
base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; ou certificado de conclusão 
do ensino médio com base no exame nacional para certificação de competências de jovens e 
adultos ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino; 
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