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ANEXO I
Onde está escrito:
6.3 Para o ato de inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Documento de identidade original com foto;
b) Ficha de inscrição (ANEXO IX) devidamente preenchida;
c) Documentação comprobatória referente ao sistema de reserva de vagas, conforme item 5 deste
edital.
d) Declaração da EMATER ou do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de residência
permanente/temporária no campo;
e) Declaração da EMATER ou do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de que não
reside no campo, mas possui laços familiares no campo.

Leia-se:
6.3 Para o ato de inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Documento de identidade original e fotocópia (Certidão de Nascimento ou Carteira de
Identidade);
b) Ficha de inscrição (ANEXO IX) devidamente preenchida;
6.3.1 Os documentos relacionados a seguir deverão ser entregues no dia da entrevista,
conforme calendário a ser divulgado respeitando as datas do Quadro 1.
c) Documentação comprobatória referente ao sistema de reserva de vagas, conforme item 5 deste
edital.
d) Declaração da EMATER ou do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de residência
permanente/temporária no campo;
e) Declaração da EMATER ou do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de que não
reside no campo, mas possui laços familiares no campo.
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ANEXO II
NOVO MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO
Foto
3x4

EDITAL Nº 035/2016 – IFNMG -CAMPUS ALMENARA

ANEXO IX
FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS

Nome do Candidato: ________________________________________________________ Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino
Endereço: _____________________________________________________Número:_______ Complemento: ___________
Bairro: ____________________ Cidade: ___________________
CEP: ____________
UF: __________________
Estado Civíl: _____________________ Data nascimento: ___________ UF:
Cidade:__________________
Nacionalidade: _________________ Identidade: ________ UF:___ Órgão expedidor: _______ CPF:_______________________
Nome do pai: _______________________________________________________________
Nome da mãe: ______________________________________________________________
E-mail: ______________________________________ Telefone: ( ) _________________

DADOS ESCOLARES E SÓCIO ECONÔMICOS
O candidato é autodeclarado:
( ) Negro ( ) Pardo ( ) Indígena ( ) Branco ( ) Não deseja declarar.
O candidato estudou em ensino fundamental em:
( ) Escola Pública Integralmente
( ) Escola Pública Parcialmente
( ) Escola Particular Integralmente
( ) Escola Particular Parcialmente
Qual a renda bruta familiar per capita do candidato
( ) renda bruta familiar per capita maior que 1,5 salários mínimos
( ) renda bruta familiar per capita menor ou igual a 1,5 salários mínimos
O candidato deseja optar pelas vagas reservadas da cota destinada a escolas públicas:
L 1 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capta igual ou inferior a 1,5
salários mínimo e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública (Lei Nº 12.711/2012).
L 2 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que independente da renda familiar (art. 14, Portaria
Normativa N° 18/2012) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública (Lei Nº 12.711/2012).
RESERVA DE VAGAS:
( ) Não desejo solicitar reserva de vagas (Ampla Concorrência)
( ) Desejo solicitar alguma reserva de vaga
SELECIONE ABAIXO AS RESERVAS DE VAGA QUE DESEJA CONCORRER:
( ) VRRI Vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um
vírgula cinco) salário-mínimo per capita;
( ) VRRS Vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula
cinco) salário-mínimo per capita;
( ) VRRI-PPI Vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5
(um vírgula cinco) salário-mínimo per capita que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas;
( ) VRRS-PPI Vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta superior a 1,5 (um
vírgula cinco) salário-mínimo per capita que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas;
( ) VPcD Vagas reservadas às pessoas com deficiência.
PROVA: ( ) Ledor ( ) Transcrição de respostas ( ) Libras ( ) Prova ampliada ( ) Locomoção ( ) Outras deficiências: Qual?
_________________
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Nome
do(a)
Inscrito(a):
_______________________________________________________
Foto

3x4
(Deve ser
carimbada a foto
na extensão com
extensão no
comprovante)

Assinatura do(a) candidato(a): ______________________________________ data: ____/ ____/ 2016
Nome do responsável pela inscrição:_______________________________________________________
Local de Inscrição: ___________________________________________________________________
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