EDITAL Nº 02, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.
ANEXO I
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO
Nome completo:________________________________________________________________
Número de Inscrição Social -NIS* (CadÚnico)______________________________________
Nome do curso em que foi aprovado(a): ___________________________________________
Endereço do candidato(a):________________________________________________________
Reserva de Vagas:
( ) 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;
( ) 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;
( ) VRRI-PPI-PCD 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
e que sejam deficientes;
( ) VRRI-PCD Vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou
inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita e que sejam deficientes;
( ) VRRS Vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta superior a 1,5
(um vírgula cinco) salário-mínimo per capita;
( ) 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;
( ) VRRS-PPI-PCD 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
e que sejam deficientes;
( ) VRRS-PCD Vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta superior a
1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita e que sejam deficientes;
( ) VPcD Vagas reservadas as pessoas com deficiência (ampla concorrência).
Legenda:
NIS – CadUnico*- trata-se do número de inscrição social do Cadastro Único dos programas sociais.

_______________________(local), ______ de ______________ de 2018 (data)
_____________________________
Assinatura do candidato(a)
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EDITAL Nº 02, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.
ANEXO II
AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO- RACIAL
(Para candidatos que pleiteiam vagas ao sistema de reserva vagas – autodeclarados pretos, pardos
e indígenas)
Eu, abaixo assinado, ________________________________________________________, CPF no
_____________________, portador do documento de identificação no ___________________, DECLARO
para o fim específico de atender ao item 5 do edital nº 295/2017, que sou ____________________ (preto,
pardo, indígena). Declaro, também, estar ciente de que, se for comprovada falsidade desta declaração, a
classificação será tornada sem efeito, o que implicará em cancelamento da opção para as reservas de
vagas, além do que estarei sujeito às penalidades previstas no Código Penal Brasileiro.
.
_______________________, ______ de ______________ de 201___.

_____________________________________
Assinatura do candidato
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EDITAL Nº 02, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.

ANEXO III
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS PARA EGRESSO DE
ESCOLA PÚBLICA
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR PER
CAPITA QUE DEVERÁ SER COMPROVADA POR TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA:
Para os efeitos do disposto na Lei no 12.711, de 2012, no Decreto no 7.824, de 2012, e na Portaria no 18,
de 11 de outubro de 2012, considera-se família como a unidade nuclear composta por uma ou mais
pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas
despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio.
Além da documentação descrita no item 5.1.1, para fins de comprovação de renda familiar serão
considerados, conforme os casos abaixo, os seguintes documentos:
1 IDENTIFICAÇÃO:
1.1 DOS COMPONENTES DA FAMÍLIA MENORES DE 18 ANOS:
a) Cópia da Certidão de Nascimento ou RG.
b) Cópia da Certidão de Óbito dos pais, caso sejam falecidos;
c) Em caso de pais separados, apresentar cópia da certidão de casamento atualizada com averbação da
sentença que decretou o divórcio ou separação. Caso não tenha sido averbada, apresentar cópia da
sentença ou apresentar cópia da certidão judicial informando o teor do dispositivo da sentença ou decisão
cautelar de separação de corpos. Caso não tenha sido concluído o processo de separação, apresentar
cópia da declaração do juiz informando o valor da pensão, caso haja;
1.2 DOS COMPONENTES DA FAMÍLIA MAIORES DE 18 ANOS
a) Cópia do RG;
b) Em caso de separação ou divórcio extrajudicial, apresentar cópia da respectiva escritura pública ou
certidão de casamento atualizada.
2 DA COMPROVAÇÃO DA RENDA OU AUSÊNCIA DE RENDA (Para maiores de 18 anos):
a) Cópia da página de identificação da CTPS, bem como o último contrato de trabalho ou, caso não haja
contrato registrado, apresentar cópia da primeira folha em branco seguinte ao último registro na CTPS;
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a.I) Caso tenha algum membro familiar maior de 18 anos que não tenha a carteira de trabalho, este deverá
fazer uma declaração de próprio punho declarando não possuir o referido documento com a devida
justificativa com a assinatura de duas testemunhas, com os respectivos CPFs.
Esta declaração deverá conter dados de identificação: nome, CPF, endereço, data e assinatura.
b) Caso tenha algum membro familiar maior de 18 anos que não tenha fonte de renda, este deverá fazer
uma declaração de próprio punho declarando não possuir fonte de renda. Esta declaração deverá conter
dados de identificação: nome, CPF, endereço, data e assinatura.
2.1 PARA TRABALHADORES ASSALARIADOS
Apresentar, ao menos um dos seguintes documentos:
a) Os três últimos Contracheques;
b) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva
notificação de restituição, quando houver;
c) Cópia da CTPS registrada e atualizada;
d) Cópia da CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de
empregada doméstica;
2.2 PARA TRABALHADORES RURAIS
Apresentar a seguinte declaração:
4.1 Declaração fornecida pela própria pessoa com assinatura de duas testemunhas, informando:
a) Identificação do proprietário: nome, CPF, RG e endereço;
b) Identificação da propriedade: área e endereço;
c) Informar como utiliza a terra: o que produz e qual a renda mensal.
2.3 PARA PROPRIETÁRIOS RURAIS, apresentar:
a) Obrigatoriamente, a declaração de Imposto de Renda de pessoa física, atualizada, ou, no caso de
isento, apresentar declaração de isento;
b) Declaração de Imposto de Renda de pessoa jurídica, quando houver;
c) Quaisquer declarações tributárias referentes à pessoa jurídica, vinculadas ao candidato ou a membros
da família, quando for o caso;
d) Declaração fornecida pelo contador ou pela própria pessoa, informando:
1- Identificação do proprietário: nome, CPF, RG e endereço;
2- Identificação da propriedade: área e endereço;
3 - Como utiliza a terra: o que produz e qual a renda mensal.
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2.4 PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS/
ASSISTENCIAIS (Beneficio de Prestação Continuada –BCP/LOAS)
Apresentar, ao menos um dos seguintes documentos:
a) Declaração, carta de concessão de beneficio(s) ou outro documento do INSS que contenha
informações quanto ao número, espécie(s) e valor da renda mensal recebida;
b) Se o aposentado e/ou pensionista ainda exercer atividade remunerada, deverá apresentar a
documentação comprobatória desta renda;
2.5 PARA AUTÔNOMOS
Declaração fornecida pela própria pessoa contendo os seguintes dados:
a) Identificação: nome, RG, CPF e endereço;
b) o que faz e onde;
c) média de renda mensal: utilizar os rendimentos dos últimos três meses para obter a média.
2.6 PARA EMPRESÁRIO, MICROEMPRESÁRIO E PROFISSIONAL LIBERAL
Apresentar a seguinte documentação:
a) Alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura, quando for o caso;
b) declaração de Imposto de renda de pessoa física e jurídica;
c) comprovante de contribuição previdenciária do último mês;
d) declaração anual do Simples Nacional;
e) Pró-labore.
2.7 PARA OS MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR QUE NÃO POSSUEM RENDA
Apresentar os seguintes documentos:
a) Cópia da página de identificação da CTPS, bem como o último contrato de trabalho ou, caso não haja
contrato registrado, apresentar cópia da primeira folha em branco seguinte ao último registro na CTPS;
b) Declaração fornecida pela própria pessoa de que não possui fonte de renda, assinada pelo membro do
grupo familiar que se encontra nesta situação. Esta declaração deverá conter dados de identificação:
nome, CPF, endereço, data e assinatura.
2.8 PARA QUEM POSSUI RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS
a) apresentar declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver; ou
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b) contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três
últimos comprovantes de recebimento.
LEGENDA:
RG = Registro geral
CTPS = Carteira de Trabalho e Pr evidencia Social
IRPF = Imposto de Renda Pessoa Física
INSS = Instituto Nacional do Seguro Social
IRPJ = Imposto de Renda Pessoa Jurídica
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EDITAL Nº 02, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.
ANEXO IV
QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO FAMILIAR
Eu,_________________________________________________________________________________,
portador(a)

do

CPF:__________________________,aprovado(a)

dentro

das

vagas

reservadas

para

o

curso________________________________________, Campus Diamantina, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, conforme disposto no EDITAL Nº________DE 2017, DO 1º
PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES/SUBSEQUENTES, declaro para os
devidos fins possuir renda familiar bruta mensal inferior ou igual a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo (R$1.431,00)
per capita.
Declaro estar ciente de que a veracidade da documentação que comprova a renda familiar bruta mensal per capita é
de minha inteira responsabilidade e que, caso seja verificada a falsidade da mesma, ainda que ocorra posteriormente
à realização da matrícula, implicará na minha eliminação e consequente perda da vaga.
ATENÇÃO: NO QUADRO ABAIXO, DEVERÃO SER LANÇADOS DADOS SOBRE SUA FAMÍLIA (INCLUSIVE DO
CANDIDATO)

Membro da família Idade Escolaridade
(1º nome)

Renda bruta total da família: R$

Parentesco

Profissão

Ocupação

Renda mensal
(valor bruto
mensal)

Renda per capita: R$:

______________________(local), _____ de _______________ de 2018 (data).

_________________________________________________________________
Assinatura do candidato ou responsável legal (quando menor de idade)
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EDITAL Nº 02, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.
ANEXO VI
DECLARAÇÃO
(ensino médio em escola pública, Lei 12.711/2012)

Eu,____________________________________________________________________,
nacionalidade

____________________________,

nascido

____________________________________________,estado
_________________________________________e

em

abaixo

___/___/______,

no

________________,

assinado,

de

município

de

filho

de

de__________________________________,estado

civil_________________,residente e domiciliado à _____________________________________________
CEP nº ____________________, portador da cédula de identidade nº_______________,expedida em ___/___/_______,
órgão expedidor _________________, declaro, sob as penas da lei que cursei integralmente e concluí com êxito o
Ensino Médio e/ou a 1ª e 2ª séries em escola pública brasileira das esferas federal, estadual ou municipal, em
cursos regulares, em cursos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos; em Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens
e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino, para comprovação dos requisitos da Lei 12.711/2012.
Declaro ainda estar ciente que a matrícula ficará condicionada à apresentação do Histórico Escolar.

_________________, _____ de _______________ de 2018.

_____________________________________________________
Assinatura do Candidato
______________________________________________________
Assinatura do pai ou responsável, no caso de candidato menor de idade
*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica Art. 299: omitir, em documento público ou
particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com
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o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco
anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
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