Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

EDITAL Nº 003, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014.
PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR PARA INGRESSO NO SEMESTRE 2014/01
A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Cláudia Schiedeck
Soares de Souza, conforme Decreto Presidencial de 11/10/2011 – D.O.U. 13/10/2011, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei 11.892/2008 e em cumprimento às determinações da Lei nº 9.394/96, e
legislação regulamentadora, TORNA PÚBLICA a abertura de 26 (vinte e seis) vagas no Processo Seletivo
Complementar para Ingresso nos Cursos de Educação Profissional Técnica Integrado e Subsequente
dos Câmpus Caixas e Erechim do IFRS, com início no primeiro semestre de 2014, nos termos deste edital:
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Pelas determinações da Lei 12.711, de 29/08/2012, Decreto 7.824 de 11/10/2012, Portaria
Normativa nº 18 de 11/10/2012 do Ministério da Educação e Resolução nº 061 de 01 de outubro de 2013 do
Conselho Superior do IFRS, que regulamentam as normas para o Processo Seletivo Discente aos Cursos de
Educação Profissional de Nível Técnico, a ocupação das vagas dar-se-á pelo seguinte Sistema de Ingresso:
I - Exame de Seleção, aplicação de prova de redação.
1.2 A ocupação das vagas dar-se-á através das seguintes modalidades:
I - por Acesso Universal;
II – por Acesso Universal e Reserva de Vagas para estudantes egressos de escola pública, com
renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita;
III – por Acesso Universal e Reserva de Vagas para estudantes egressos de escola pública, com
renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita e autodeclarado preto,
pardo ou indígena;
IV - por Acesso Universal e Reserva de Vagas para estudantes egressos de escola pública, com
renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita;
V - por Acesso Universal e Reserva de Vagas para estudantes egressos de escola pública, com
renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita e autodeclarado preto, pardo
ou indígena.
Parágrafo único. Todo candidato concorrerá por Acesso Universal.
1.3 Para fins deste Edital, entende-se por egresso de escola pública, o candidato que cursou a
totalidade do Ensino Fundamental e a totalidade do Ensino Médio, em instituição de ensino criada ou
incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público.
1.4 Do total das vagas oferecidas em cada curso e turno, serão reservadas, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) para candidatos egressos de escola pública.
I - Do total das vagas reservadas, conforme estabelecido no item 1.4, a metade, 50% (cinquenta por
cento), será reservada aos candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita.
II - Do total das vagas reservadas, conforme estabelecido no inciso I, no mínimo, o percentual
correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas na população do estado do Rio Grande do Sul de
acordo com o último Censo Demográfico do IBGE, o que equivale a 16,44% (dezesseis vírgula quarenta e
quatro por cento), será reservado aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas.
III - A diferença entre o número de vagas encontradas após a aplicação do disposto no item 1.4 e
inciso I será reservada aos candidatos com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) saláriomínimo per capita.
IV - Do total das vagas reservadas, conforme estabelecido no inciso III, no mínimo, o percentual
correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas na população do estado do RS de acordo com o
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último Censo Demográfico do IBGE, o que equivale a 16,44% (dezesseis vírgula quarenta e quatro por
cento), será reservado aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas.
§1º A apuração e a comprovação da renda familiar bruta mensal per capita tomarão por base as
informações prestadas e os documentos fornecidos pelo candidato classificado, em procedimento de
avaliação socioeconômica.
§2º A comprovação da condição de egresso de escola pública pelo candidato que foi classificado em
vaga conforme o estabelecido nos incisos I, II, III e IV dar-se-á mediante apresentação de documentação, no
ato de matrícula.
§3º Perderá a vaga o candidato que não comprovar, na forma e nos prazos estabelecidos, a condição
exigida para a ocupação das vagas reservadas.
2 DAS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
2.1 É requisito para ingresso nos Cursos Técnicos Subsequentes ter o Ensino Médio completo (2º
grau) e para ingresso nos Cursos Técnicos Integrados é requisito ter o Ensino Fundamental completo (1º
grau).
2.2 O candidato que necessitar de condição especial para a realização da Prova deverá formalizar
seu pedido no período estabelecido no cronograma deste edital, por meio de preenchimento do formulário
próprio disponível na secretaria do câmpus onde pretende realizar a prova. O formulário deverá ser
encaminhado pessoalmente, juntamente com Laudo ou Atestado Médico (original ou cópia autenticada) que
comprove o tipo de necessidade, bem como as condições diferenciadas necessárias, para o Câmpus de sua
pretensão de inscrição. O candidato deverá estar ciente de que o IFRS atenderá o solicitado levando em
consideração critérios de viabilidade e razoabilidade principalmente em função do tempo exíguo para esse
processo complementar.
2.3 Não será permitida qualquer espécie de consulta durante a prova.
2.4 Os candidatos que comparecerem para realizar a Prova não poderão portar armas, malas, livros,
calculadoras, relógio de qualquer espécie, fones de ouvido, gravadores, pagers, notebooks, telefones
celulares, pen-drives, tablets ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus,
gorros, lenços, aparelhos auriculares (com exceção daqueles candidatos que tiverem solicitado prova em
condição especial), óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, os olhos e os
ouvidos. O candidato que se apresentar para prova com qualquer tipo de aparelho eletrônico deverá, ao
entrar na sala, desligá-lo e sob orientação do fiscal, identificá-lo e depositá-lo no local determinado. O IFRS
não se responsabiliza por perdas, extravios ou danos.
2.5 Nos locais de prova poderão ser utilizados instrumentos detectores de metal.
3 DAS INSCRIÇÕES E DA PROVA
3.1 A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente, pela INTERNET no endereço www.ifrs.edu.br
no período estabelecido no cronograma deste edital.
3.2 Não será cobrada taxa de inscrição.
3.3 A prova do Exame de Seleção do Processo Seletivo Complementar 2014/1, será constituída,
exclusivamente, de redação com duração máxima de 1h30min (uma hora e trinta minutos) e será realizada na
data e horário estabelecidos no cronograma deste edital.
3.4 O candidato irá prestar prova no câmpus que oferece o curso pretendido por ele. Os cursos
oferecidos encontram-se no Quadro de Cursos e Vagas por Câmpus e o endereço dos câmpus no item 8.
(Informações).
4 DO RESULTADO
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4.1 O resultado do Processo Seletivo Complementar bem como o cronograma de matrículas serão
divulgados no site do respectivo câmpus na data estabelecida neste edital.
5 DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 A Prova de Redação, cuja pontuação máxima é de 10 (dez) pontos, será avaliada por dois
examinadores independentes. O escore bruto nessa prova será obtido pela média aritmética simples dos
escores atribuídos pelos dois examinadores. Caso haja discrepância de pelo menos 2 (dois) pontos da nota
entre um avaliador e outro, a Redação será submetida a um terceiro avaliador e a média final será obtida pela
média aritmética simples das duas notas mais próximas dentre as três notas.
5.2 O preenchimento das vagas será feito pela ordem decrescente da pontuação obtida pelo
candidato na correção da Prova de Redação.
5.2.1 No caso de empate para o preenchimento da última vaga, o critério de desempate obedecerá
primeiramente a Lei Federal n.º 10.741/2003 que a destina ao candidato com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, frente aos demais, nos termos do artigo 27, parágrafo único dando-se preferência ao de
idade mais elevada. O IFRS fará contato com os candidatos que se encontrarem nessa situação, para que
apresentem documentação comprobatória referente à idade declarada na inscrição.
5.2.2 Persistindo o empate, far-se-á sorteio entre os candidatos empatados.
6 DA MATRÍCULA
6.1 Documentos de apresentação obrigatória para matrícula de candidatos dos Cursos
Subsequentes
Os candidatos aprovados deverão efetivar a matrícula no curso para o qual foram aprovados, no
Câmpus onde obtiveram a vaga, em data e horário a serem divulgados juntamente com o resultado
do processo seletivo, munidos dos documentos exigidos, de acordo com sua Modalidade de Acesso.
6.1.1 Dos candidatos aprovados em qualquer Modalidade de Ingresso e para qualquer um dos
cursos:
a) Certidão de Nascimento ou Casamento – original e fotocópia;
b) Carteira de Identidade (com foto recente) – original e fotocópia;
c) Comprovante de situação cadastral do CPF obtido no endereço eletrônico da Receita Federal ou
cartão do CPF – original e fotocópia;
d) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino com idade entre 18
e 45 anos) – original e fotocópia;
e) Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral que pode ser obtido no site do
TRE (candidatos maiores de 18 anos) – original e fotocópia;
f) Comprovante de residência em seu nome ou no nome de um de seus pais. Caso o comprovante de
residência do candidato esteja no nome de outra pessoa, apresentar além do documento acima
descrito, declaração de que o candidato reside no endereço e cópia do documento de identidade do
titular da conta (o que pode ser feito de próprio punho na mesma folha da cópia). Em caso de
habitação irregular ou em área verde, o candidato prestará declaração de moradia no momento da
matrícula.
g) Uma foto 3x4 recente.
h) Termo de autorização de uso da imagem, conforme idade. (Anexo X ou XI)
i) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio, ambos emitidos por instituição oficial
credenciada pelo Ministério da Educação ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio obtido
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através de exames de certificação de competências do tipo ENEM, ENCCEJA ou equivalente –
originais e fotocópias.
j) os candidatos estrangeiros devem apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) em
substituição à carteira de identidade, ou passaporte com visto de estudante, ou outro documento que
por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil.
6.1.2 O candidato que não comparecer para a matrícula na data e horário fixados ou não apresentar
toda a documentação exigida perderá o direito à vaga.
6.1.3 Dos candidatos aprovados, via reserva de vagas, egressos de escola pública com renda
per capita superior a 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional:
6.1.3.1 Os candidatos aprovados deverão comparecer ao câmpus em data e horário a serem
divulgados.
6.1.3.2 No ato da matrícula, todos os candidatos classificados por esta reserva de vaga deverão
entregar todos os documentos relacionados no item 6.1.1.
6.1.4 Dos candidatos aprovados, via reserva de vagas, egressos de escola pública com renda
per capita superior a 1,5 salário mínimo nacional – autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas:
6.1.4.1 Os candidatos aprovados deverão comparecer ao câmpus em data e horário a serem
divulgados.
6.1.4.2 No ato da matrícula, todos os candidatos classificados por esta reserva de vaga deverão
entregar todos os documentos relacionados no item 6.1.1.
6.1.4.3 Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do Anexo VII, para aquele autodeclarado
preto ou pardo.
6.1.4.4. Autodeclaração étnico-racial, conforme Anexo VII ou Declaração de Membro de Comunidade
Indígena, conforme modelo do Anexo VIII, para candidato que se declara indígena.
6.1.5 Dos candidatos aprovados, via reserva de vagas, egressos de escola pública com renda
per capita inferior a 1,5 salário mínimo nacional:
6.1.5.1 Os candidatos aprovados deverão comparecer ao câmpus em data e horário a serem
divulgados.
6.1.5.2 No ato da matrícula, todos os candidatos classificados por esta reserva de vaga deverão
entregar todos os documentos relacionados no item 6.1.1.
6.1.5.3 De acordo com sua realidade familiar, o candidato deverá providenciar a documentação
necessária à comprovação da sua condição socioeconômica conforme orientações no Anexo II.
6.1.6 Dos candidatos aprovados, via reserva de vagas, egressos de escola pública com renda
per capita inferior a 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas:
6.1.6.1 Os candidatos aprovados deverão comparecer ao câmpus em data e horário a serem
divulgados.
6.1.6.2 No ato da matrícula, todos os candidatos classificados por esta reserva de vaga deverão
entregar todos os documentos relacionados no item 6.1.1.
6.1.6.3 De acordo com sua realidade familiar, o candidato deverá providenciar a documentação
necessária à comprovação da sua condição socioeconômica conforme orientações no Anexo II.
6.1.6.4 Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do Anexo VII, para aquele autodeclarado
preto ou pardo.
6.1.6.5 Autodeclaração étnico-racial, conforme Anexo VII ou Declaração de Membro de Comunidade
Indígena, conforme modelo do Anexo VIII, para candidato que se declara indígena.
6.1.7 Com relação aos documentos da matrícula:
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6.1.7.1 O Diploma do Curso Superior (original e cópia), registrado, substitui o Certificado de
Conclusão e o Histórico Escolar do Ensino Médio, apenas para os candidatos classificados na
modalidade de Acesso Universal;
6.1.7.2 No caso de conclusão do Ensino Médio no exterior, incluir a Declaração de Equivalência de
Estudos do Conselho Estadual de Educação; e em caso de escola estrangeira pública (no caso de
reserva de vagas) documento que comprove esta situação.
6.1.7.3 Em caso de mudança de nome, torna-se imprescindível a cópia do respectivo documento
(certidão);
6.1.7.4 No ato da matrícula, o candidato poderá ser representado pelos pais, desde que devidamente
identificados. Se, o candidato for menor de idade, obrigatoriamente será representado por um
responsável. Se, por terceiros, mediante instrumento particular de procuração simples do candidato
maior de idade ou do seu responsável no caso de menor de idade. (ANEXO IX)
6.1.8 Da apuração e comprovação da renda familiar bruta mensal:
O IFRS tomará por base as informações prestadas e os documentos fornecidos pelo candidato
conforme orientações no Anexo II. De posse de TODOS os documentos exigidos para cada situação
profissional por pessoa do grupo familiar, o IFRS procederá à avaliação socioeconômica que definirá
se o candidato efetivamente se enquadra na condição de reserva de vaga para a qual se inscreveu.
Caso a avaliação sinalize que o candidato não faz jus à vaga, este será realocado na condição
universal e continuará, em função de sua classificação, concorrendo às vagas que ainda possam
existir, isto sem prejuízo em seu direito de impetrar recurso solicitando que sua situação seja
reavaliada em documento próprio que estará disponível nos endereços eletrônicos constante no item
8 do edital.
6.2 Documentos de apresentação obrigatória para matrícula de candidatos dos Cursos
Integrados
Os candidatos aprovados deverão efetivar a matrícula no curso para o qual foram aprovados, no
Câmpus onde obtiveram a vaga, em data e horário a serem divulgados juntamente com o resultado
do processo seletivo, munidos dos documentos exigidos de acordo com sua Modalidade de Acesso.
6.2.1 Dos candidatos aprovados em qualquer Modalidade de Ingresso e para qualquer um dos
cursos:
a) Certidão de Nascimento ou Casamento – original e fotocópia;
b) Carteira de Identidade (com foto recente) – original e fotocópia;
c) Comprovante de situação cadastral do CPF obtido no endereço eletrônico da Receita Federal ou
cartão do CPF – original e fotocópia;
d) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino com idade entre 18
e 45 anos) – original e fotocópia;
e) Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral que pode ser obtido no site do
TRE (candidatos maiores de 18 anos) – original e fotocópia;
f) Comprovante de residência em seu nome ou no nome de um de seus pais. Caso o comprovante de
residência do candidato esteja no nome de outra pessoa, apresentar além do documento acima
descrito, declaração de que o candidato reside no endereço e cópia do documento de identidade do
titular da conta (o que pode ser feito de próprio punho na mesma folha da cópia). Em caso de
habitação irregular ou em área verde, o candidato prestará declaração de moradia no momento da
matrícula.
g) Uma foto 3x4 recente.
h) Termo de autorização de uso da imagem, conforme idade. ANEXO X ou XI
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i) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental, ambos emitidos por
instituição oficial credenciada pelo Ministério da Educação ou Certificado de Conclusão do Ensino
Fundamental obtido através de exames de certificação de competências do tipo ENCCEJA ou
equivalente – originais e fotocópias.
j) os candidatos estrangeiros devem apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) em
substituição à carteira de identidade, ou passaporte com visto de estudante, ou outro documento que
por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil.
6.2.1.1 O candidato que não comparecer para a matrícula na data e horário fixados ou não apresentar
toda a documentação exigida perderá o direito à vaga.
6.2.2 Dos candidatos aprovados, via reserva de vagas, egressos de escola pública com renda
per capita superior a 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional:
6.2.2.1 Os candidatos aprovados deverão comparecer ao câmpus em data e horário a serem
divulgados.
6.2.2.2 No ato da matrícula, todos os candidatos classificados por esta reserva de vaga deverão
entregar todos os documentos relacionados no item 6.2.1.
6.2.2.3 Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte do Ensino
Fundamental em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o Histórico Escolar do Ensino
Fundamental ou Declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino fundamental, informando
em quais escolas o candidato estou todas as séries ou anos.
6.2.3 Dos candidatos aprovados, via reserva de vagas, egressos de escola pública com renda
per capita superior a 1,5 salário mínimo nacional – autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas:
6.2.3.1 Os candidatos aprovados deverão comparecer ao câmpus em data e horário a serem
divulgados.
6.2.3.2 No ato da matrícula, todos os candidatos classificados por esta reserva de vaga deverão
entregar todos os documentos relacionados no item 6.2.1, de acordo com a modalidade do curso no
qual foi aprovado.
6.2.3.3 Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte do seu Ensino
Fundamental em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o Histórico Escolar do Ensino
Fundamental ou Declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino fundamental, informando
em quais escolas o candidato estou todas as séries ou anos.
6.2.3.4 Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do Anexo VII, para aquele autodeclarado
preto ou pardo.
6.2.3.5 Autodeclaração étnico-racial, conforme Anexo VII ou Declaração de Membro de Comunidade
Indígena, conforme modelo do Anexo VIII, para candidato que se declara indígena.
6.2.4 Dos candidatos aprovados, via reserva de vagas, egressos de escola pública com renda
per capita inferior a 1,5 salário mínimo nacional:
6.2.4.1 Os candidatos aprovados deverão comparecer ao câmpus em data e horário a serem
divulgados.
6.2.4.2 No ato da matrícula, todos os candidatos classificados por esta reserva de vaga deverão
entregar todos os documentos relacionados no item 6.2.1.
6.2.4.3 Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte do seu Ensino
Fundamental em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o Histórico Escolar do Ensino
Fundamental ou declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino fundamental, informando
em quais escolas o candidato estou todas as séries ou anos.
6.2.4.4 De acordo com sua realidade familiar, o candidato deverá providenciar a documentação
necessária à comprovação da sua condição socioeconômica conforme orientações no Anexo II.
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6.2.5 Dos candidatos aprovados, via reserva de vagas, egressos de escola pública com renda
per capita inferior a 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas:
6.2.5.1 Os candidatos aprovados deverão comparecer ao câmpus em data e horário a serem
divulgados.
6.2.5.2 No ato da matrícula, todos os candidatos classificados por esta reserva de vaga deverão
entregar todos os documentos relacionados no item 6.2.1.
6.2.5.3 Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte do seu Ensino
Fundamental em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o Histórico Escolar do Ensino
Fundamental ou declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino fundamental, informando
em quais escolas o candidato estou todas as séries ou anos.
6.2.5.4 De acordo com sua realidade familiar, o candidato deverá providenciar a documentação
necessária à comprovação da sua condição socioeconômica conforme orientações no Anexo II.
6.2.5.5 Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do Anexo VII, para aquele autodeclarado
preto ou pardo.
6.2.5.6 Autodeclaração étnico-racial, conforme Anexo VII ou Declaração de Membro de Comunidade
Indígena, conforme modelo do Anexo VIII, para candidato que se declara indígena.
6.2.6 Com relação aos documentos da matrícula:
6.2.6.1 O Certificado de conclusão do Ensino Médio (original e cópia), registrado, substitui o
Certificado de Conclusão e o Histórico Escolar do Ensino Fundamental, apenas para os candidatos
classificados na modalidade de Acesso Universal para os cursos técnicos subsequentes.
6.2.6.2 No caso de conclusão do Ensino Fundamental no exterior, incluir a Declaração de
Equivalência de Estudos do Conselho Estadual de Educação; e em caso de escola estrangeira
pública (no caso de reserva de vagas) documento que comprove esta situação.
6.2.6.3 Em caso de mudança de nome, torna-se imprescindível a cópia do respectivo documento
(certidão);
6.2.6.4 No ato da matrícula, o candidato poderá ser representado pelos pais, desde que devidamente
identificados. Se, o candidato for menor de idade, obrigatoriamente será representado por um
responsável. Se, por terceiros, mediante instrumento particular de procuração simples do candidato
maior de idade ou do seu responsável no caso de menor de idade. (ANEXO IX)
6.2.7 Da apuração e comprovação da renda familiar bruta mensal:
O IFRS tomará por base as informações prestadas e os documentos fornecidos pelo candidato
conforme orientações no Anexo II. De posse de TODOS os documentos exigidos para cada situação
profissional por pessoa do grupo familiar, o IFRS procederá à avaliação socioeconômica que definirá
se o candidato efetivamente se enquadra na condição de reserva de vaga para a qual se inscreveu.
Caso a avaliação sinalize que o candidato não faz jus à vaga, este será realocado na condição
universal e continuará, em função de sua classificação, concorrendo às vagas que ainda possam
existir, isto sem prejuízo em seu direito de impetrar recurso solicitando que sua situação seja
reavaliada em documento próprio que estará disponível nos endereços eletrônicos constante no item
8 do edital.
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7 QUADRO DE CURSOS E VAGAS POR CÂMPUS, POR SISTEMA DE INGRESSO E RESERVA DE
VAGAS

Acesso Universal

Noite

Não
autodeclarados
pretos, pardos e
indígenas

Técnico em Plásticos Subsequente**

Autodeclarados
pretos, pardos e
indígenas

Tarde

Não
autodeclarados
pretos, pardos e
indígenas

Técnico em Fabricação Mecânica
Integrado ao Ensino Médio*

4 anos
+
Estágio
4 anos
+
Estágio
2 anos
+
Estágio

Vagas Exame de Seleção
Reserva Ensino Público
Renda igual ou inferior a
Renda superior a 1,5
1,5 salário mínimo
salário mínimo
Autodeclarados
pretos, pardos e
indígenas

Tarde

Total de Vagas

Turnos

Técnico em Plásticos Integrado ao
Ensino Médio*

Duração

Cursos

Câmpus Caxias:

09

1

2

1

1

4

01

-

-

-

-

1

08

1

1

1

1

4

Câmpus Erechim:

Turnos

Duração

Total de Vagas

Autodeclarados
pretos, pardos e
indígenas

Não
autodeclarados
pretos, pardos e
indígenas

Autodeclarados
pretos, pardos e
indígenas

Não
autodeclarados
pretos, pardos e
indígenas

Técnico em Logística**

Noite

2 anos

2

1

-

-

-

1

Noite

1 ano e
meio

6

1

1

1

-

3

Técnico em Vestuário**

Acesso Universal

Cursos

Vagas Exame de Seleção
Reserva Ensino Público
Renda igual ou inferior a
Renda superior a 1,5
1,5 salário mínimo
salário mínimo

*Integrado ao ensino médio
**Subsequente ao ensino médio

8 INFORMAÇÕES
Informações adicionais podem ser obtidas junto aos Câmpus do IFRS nos endereços abaixo:
Câmpus Caxias: www.caxias.ifrs.edu.br
Rua Avelino de Souza, 1730 – Bairro Nossa Senhora de Fátima - Caxias do Sul/RS – CEP: 95043-700
Câmpus Erechim: www.erechim.ifrs.edu.br
Rua Domingos Zanella, 104 - Bairro Três Vendas – Erechim/RS – CEP: 99700-000
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9 CRONOGRAMA DO PROCESSO COMPLEMENTAR 2014/1:
Data/Período

Evento

04/02/2014

Publicação do Edital do Processo Seletivo

Local/Horário
No site de cada Câmpus
constantes do item 8 deste edital
WWW.ifrs.edu.br

04/02/2014 até
10/02/2014

Período de inscrições

Das 12h de 04/02/2014 às
23h59min do dia 10 de fevereiro
de 2014.

04/02/2014 até

Período para solicitação de atendimento ou condição especial

Em cada Câmpus conforme item

07/02/2014

para realização da prova para PNEs e Lactantes.

2.2 do edital
Nos Câmpus constantes no item 8

13/02/2014

Aplicação da prova

desse edital às
19:00 h

A partir de 17/02/2014

Divulgação do Resultado

No site de cada Câmpus
constantes do item 8 deste edital

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1 Todas as publicações relacionadas ao presente Processo Seletivo serão divulgadas através da Internet,
nos endereços eletrônicos descritos no item 8 deste Edital.
10.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Processos Seletivos do IFRS juntamente com
a COPERSE do respectivo Câmpus.

____________________________________
Cláudia Schiedeck Soares de Souza
Reitora do IFRS
Decreto Presidencial de 11/10/2011 – D.O.U. 13/10/2011
*A via original assinada encontra-se arquivada no Gabinete da Reitoria (8º andar), disponível para consulta.
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ANEXO I - FORMULÁRIO DECLARAÇÃO DE
CANDIDATO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL

Câmpus: ______________________________________________________________________________
Curso pretendido: ______________________________________________________________________
Nome completo do Candidato: _____________________________________________________________
Nome e telefone de uma pessoa para contato, no caso do candidato estar impedido de dar
maiores esclarecimentos: _________________________________________________________________
Assinale se apresenta alguma(s) das condições listadas abaixo:
Cegueira
Hemiplegia

Baixa Visão
Paresia

Espectro Autista

Surdez

Baixa Audição

Ausência de Membro

Esclerose Múltipla

Mobilidade reduzida de membros

Amputação

Nanismo

Lactante

Paralisia Cerebral

Afasia

Tetraplegia

Paraplegia
Deficiência Intelectual

Usuário de medicamento

Síndrome, qual?_______________________________________________________________________
Transtorno, qual? ______________________________________________________________________
Outra, qual? __________________________________________________________________________
Segundo seu laudo ou atestado médico o número do CID/CIF de sua condição é: _____________________
Em suas palavras descreva a sua situação e o que pode ser feito para que a realização de sua prova
transcorra da melhor forma possível:_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Caso necessite de algum (alguns) dos atendimentos especiais listados abaixo, assinale a(s)
alternativa(s) correspondente(s):
01.

acesso facilitado em função de dificuldade de locomoção ou uso de cadeira de rodas.

02.

mesa adequada a uma cadeira de rodas.

03.

cadeira e mesa adequadas à minha estatura ou amputação.

04.

equipamento adaptativo – Tecnologia Assistiva (prótese ou órtese) de minha propriedade.

05.

escrevedor para preenchimento de elipses.

06.

alguém que transcreva a minha redação (escrevedor) apenas para cursos superiores.

07.

computador com editor de textos para digitação.

08.

computador com software leitor de tela. Qual?______________________.

09.

prova impressa com fonte ampliada para 14.

10.

prova impressa com fonte ampliada para 16.

11.

prova impressa com fonte ampliada para 18.
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12.

ledor para leitura da prova.

13.

uso de lupas ou outros aumentadores de minha propriedade.

14.

prova filmada em LIBRAS.

15.

correção da minha redação adaptada em função de minha primeira língua ser a LIBRAS.

16.

permissão para utilizar meu aparelho auditivo durante a prova.

17.

presença de intérprete de LIBRAS.

18.

realização da prova em ambiente com poucas pessoas.

19.

permissão para uso de medicamento durante a prova.

20.

presença de um acompanhante que permanecerá fora da sala a minha disposição.

21.

tempo adicional para realização da prova (adição de 1 hora até 1/3 do tempo total permitido aos

demais candidatos), mediante parecer de profissional da área da saúde.
22.

tempo para amamentação (mediante atestado médico).

23.

Outra solicitação? Descreva:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Para outras solicitações, estou ciente que o IFRS atenderá o solicitado levando em consideração critérios
de viabilidade e razoabilidade. Caso o IFRS, por algum motivo, não disponha exatamente da condição ou
solicitação referida acima, a Comissão do Processo Seletivo do Câmpus, através de pessoa capacitada
para tal, entrará em contato com o candidato para encontrar uma outra opção, de forma a não prejudicálo(a).
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ANEXO II – ORIENTAÇÕES PARA COMPROVAÇÃO
DO VALOR DA RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL DO CANDIDATO
Para aqueles que se declararam concorrentes às vagas destinadas a candidatos com renda familiar bruta
per capita mensal igual ou inferior a 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional, na matrícula, para ocupação
efetiva da vaga serão exigidos os seguintes documentos e para comprovação da renda bruta mensal
familiar será necessário o preenchimento e entrega do Formulário de Comprovação de Renda e
Composição Familiar (ANEXO III) – que descreverá quantas e quais são as pessoas que moram na mesma
residência, sua idade, situação profissional e renda. As cópias simples (sem autenticação em cartório) de
todos os documentos (com exceção dos anexos) deverão ser entregues em envelope lacrado e identificado
no prazo estabelecido por cada câmpus na divulgação dos chamamentos deste Processo Seletivo.
1) Cópia da carteira de identidade (ou documento equivalente de cada morador da residência do candidato).
Por outro documento entende-se: documentos com foto, expedidos por órgãos das Secretarias de
Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar, Ministério do Trabalho, Ordens ou Conselhos de Classe
legalmente reconhecidos, ou Conselho Nacional de Trânsito (Carteira Nacional de Habilitação expedida na
forma da Lei 9.503/97, com fotografia). Em caso de menor de 14 anos não portador de cédula de
identidade, substitui-se esta pela certidão de nascimento.
2) Cópia simples do CPF ou Comprovante de Situação Cadastral do CPF de cada morador da residência do
candidato obtida no site da receita federal <www.receita.fazenda.gov.br>. Dispensada a apresentação deste
documento para os moradores menores de 16 anos.
3) Carteira de Trabalho cópia contendo a folha de identificação e de qualificação (frente e verso) e o último
contrato de trabalho mais a folha seguinte em branco, de cada morador da residência do candidato.
Dispensada a apresentação deste documento para os moradores menores de 16 anos.
4) IRPF 2013 – Exercício 2012 acompanhada do recibo de entrega de cada morador da residência do
candidato que declarou.
5) Comprovante de residência em seu nome ou no nome de um de seus pais. Caso o comprovante de
residência do candidato esteja no nome de outra pessoa, apresentar além do documento acima descrito,
declaração de que o candidato reside no endereço e cópia do documento de identidade do titular da conta
(o que pode ser feito de próprio punho na mesma folha da cópia). Em caso de habitação irregular ou em
área verde, solicita-se que o candidato ou seu responsável preste uma declaração de moradia de próprio
punho e assinada.
6) Caso algum membro da família receba rendimentos de aluguel ou arrendamento de bens móveis e/ou
imóveis, anexar o contrato de locação ou arrendamento acompanhado dos três últimos comprovantes de
recebimentos.
7) Caso nenhum membro da família possua rendimento, informar de onde provém o sustento.
8) Carta de Apresentação que poderá ser de próprio punho, com relato sobre a história de vida, situação
econômica da família e outras informações que julgar importante para dar maiores ferramentas à análise
documental.
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9) Cada morador da residência do candidato maior de 16 anos deverá documentar sua situação
profissional, de acordo com a TABELA 1, a seguir, com os respectivos documentos comprobatórios.
10) Entregar preenchido o FORMULÁRIO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA E COMPOSIÇÃO FAMILIAR.

TABELA 1: Use o código da coluna da esquerda para identificar a situação de trabalho de cada membro da
família na coluna CÓDIGO DE OCUPAÇÃO para preenchimento do ANEXO IV
Código
ASS

DES

AUT

LIB

AGR

IND
EMP

APS
EST
REND

OUT

Situação Profissional

Documentos Comprobatórios
Comprovantes de rendimentos relativos aos últimos três meses
Assalariado
(contracheque, recibo ou similar). Enquadram-se aqui aqueles que
possuem carteira de trabalho assinada.
Comprovante ou declaração de desemprego (ANEXO V). e para
Desempregado
os casos de Seguro Desemprego, apresentar o documento
referente às respectivas parcelas.
Declaração (ANEXO VI) de atividades, bens e rendimentos
mensais médios e possíveis comprovantes de recebimento de
Autônomo com ou sem
valores pelos serviços prestados. Enquadram-se aqui por exemplo:
contribuição ao INSS.
manicures, cabeleireiros, costureiras, pedreiros, diaristas, pintores,
professores particulares, ambulantes, biscateiros entre outros...
Registro de profissional liberal no INSS (cartão de identificação) ou
carteira profissional e declaração de atividades e rendimentos
mensais médios, conforme ANEXO VI. Enquadram-se aqui por
Profissionais Liberais
exemplo:
Advogados,
Médicos,
Dentistas,
Psicólogos,
Engenheiros, Arquitetos, Enfermeiros (sem carteira assinada)
entre outros...
Declaração emitida pelo sindicato rural ou declaração (ANEXO VII)
informando a atividade que realiza e a renda anual ou a média
Agricultor
mensal dos últimos 3 meses. No caso de proprietário rural ou
Atividade Rural
sitiante, incluir documentação fornecida pelo INCRA (declaração
de propriedade ou declaração anual de rendimentos agrícolas).
Empresário Individual
As três últimas DAS ou a última DASN.
Contrato Social da empresa ou firma e/ou cópia da última
Empresário, Industrial,
Declaração de Pessoa Jurídica completa com recibo de entrega e
microempresários,
pró-labore; cópia da última Declaração de Impostos Retidos na
sócios, cooperados
Fonte – DIRF.
Aposentados ou
Comprovante recente de proventos da Previdência Social retirado
pensionistas
no site do INSS ou extratos bancários.
Estagiário ou Bolsista
Apresentar termo de compromisso e recibo mensal de pagamento.
Rendimentos de aluguel Contrato de locação ou arrendamento, devidamente registrado em
ou arrendamento de
cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de
bens móveis ou imóveis. recebimentos.
Pensão Alimentícia, rendimentos bancários ou similares, Benefício
Outros rendimentos
de Prestação Continuada (LOAS), Bolsa Família - apresentar
documento correspondente.

§1º. No caso de pais e/ou cônjuges falecidos, apresentar cópia da certidão de óbito.
§2º. No caso de separação ou divórcio dos pais e/ou cônjuges, apresentar Certidão de Casamento ou União
Estável com averbação e declaração de recebimento ou negativa de pensão alimentícia. No caso de uniões
informais e pensões alimentícias combinadas fora de âmbito judicial apresentar declaração daquele que
fornece a pensão com valor mensal ou os três últimos extratos bancários que comprovem a regularidade
deste recebimento.
§3º. No caso de recebimento de auxílio financeiro de terceiros entregar declaração fornecida e assinada
por quem paga o auxílio explicitando seu valor.
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§4º. Precisam ser informados, mas estão excluídos do cálculo da renda os valores recebidos a título de
auxílios para alimentação e transporte; diárias e reembolsos de despesas; adiantamentos e antecipações;
estornos e compensações referentes a períodos anteriores; indenizações decorrentes de contratos de
seguros; indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial; e os rendimentos
percebidos no âmbito dos seguintes programas: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; Programa
Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; Programa Bolsa Família e os programas
remanescentes nele unificados; Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; Auxílio Emergencial
Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres,
residente em Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência; e demais programas
de transferência condicionada de renda, implementados por Estados, Distrito Federal ou Municípios.
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ANEXO III - FORMULÁRIO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA E COMPOSIÇÂO FAMILIAR.
Eu, ________________________________________________________________________, identidade nº
_________________________, CPF __________________________, candidato do Processo Seletivo para
os Cursos de Educação Profissional 2014/1 aprovado no curso de ________________________ do câmpus
___________________ do IFRS, declaro que os dados fornecidos abaixo correspondem a minha realidade
familiar e socioeconômica:
I – Dados de Identificação:
Nome completo do Candidato:
Nome completo do responsável (se candidato menor de idade):
Endereço:
Bairro/Cidade/Estado:
Estado Civil: ( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a) ou vive com companheiro(a) ( ) Separado(a)
( ) Separado(a) legalmente ( ) Divorciado ( ) Viúvo ( ) Outro, qual?_________________
Você se considera: ( ) preto ( ) pardo ( ) indígena ( ) amarelo – origem asiática
( ) branco ( ) cigano ( ) prefiro não declarar

( ) outra, qual?_______________________

II – Habitação:
Sobre a sua situação de moradia:
( ) moro só ( ) moro com minha família ( ) moro com parentes ( ) com companheiro(a)
( ) moro com amigos ( ) moro numa república ( ) outro, qual? _______________________
Situação de moradia:
( ) alugada ( ) financiada ( ) cedida ( ) em área verde

( ) em ocupação irregular

( ) moradia própria ( ) comunidade indígena ou quilombola (
( ) na rua

(

) acampamento cigano

) outra, qual?__________________________________________________

III – IRPF: Algum membro da família declara imposto de renda? ( ) sim

( ) não

Se sim, quem? _________________________________________________________________
Obs.: Entregar cópia da última declaração com recibo.
IV – Benefício Social:
Alguém da família recebe algum tipo de benefício social? ( ) sim (

) não

Quem? ______________________________________________________________________
(

) Bolsa Família – R$___________________________________

(

) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI – R$ __________________________

(

) Programa agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano – R$ ___________________

(

) Programa Nacional de Inclusão de Jovem – Pró-Jovem – R$ _________________________

(

) Benefício de prestação Continuada (LOAS) – R$____________________________

(

) Outro, qual? __________________________________________ R$ __________________

V – Renda Familiar:
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Considera-se grupo familiar o conjunto de pessoas que vivem em uma mesma moradia ou se sustentam da

Candidato(a)

mensal.

rendimento bruto

Valor do

ocupação:

Código da

Idade

parentesco

Nome dos integrantes do grupo familiar

Grau de

mesma fonte de renda, incluindo você. Preencha a tabela a seguir:

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Nº de membros:

Total da renda bruta familiar:

R$

A família recebe ajuda material/financeira de pessoa que não reside no mesmo domicílio?
(

) Sim (

) Não. Se sim, especifique:

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e que poderão ser verificadas por visita domiciliar
e/ou entrevista. Outrossim, informo que estou ciente de que a prestação de informação falsa apurada antes
e /ou após a matrícula, em procedimento que me assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o
indeferimento da solicitação e/ou o cancelamento da matrícula na instituição, sem prejuízo das sanções
penais eventualmente cabíveis.

______________________, ____ de ____________________ de 201__.
_____________________________________________________________
Assinatura do Candidato (a) ou Responsável Legal
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO

Eu, ________________________________________________________________, portador da identidade
nº __________________ e do CPF nº _____________________, declaro sob as penas das Leis Civil e
Penal que não recebo atualmente renda proveniente de relação de trabalho, pró-labore, rendimentos do
trabalho informal ou autônomo.
.
______________________, ____ de ____________________ de 201__.

________________________________________
Assinatura do(a) Declarante
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE AUTÔNOMO OU PROFISSIONAL LIBERAL
COM OU SEM CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Eu, ________________________________________________________________, portador da identidade
nº __________________ e do CPF nº _____________________, declaro sob as penas das Leis Civil e
Penal que exerço a função de ____________________________________ (

) com/(

) sem contribuição

ao INSS no endereço ____________________________________________________________________
________________________ e telefone _________________. Com essa atividade tenho um rendimento
médio mensal de R$_____________ (______________________________________________________)

______________________, ____ de ____________________ de 201__.

________________________________________
Assinatura do(a) Declarante
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE AGRICULTOR / ATIVIDADE RURAL

Eu, _______________________________________________________________, portador da identidade
nº ____________________ e do CPF nº _____________________, declaro sob as penas das Leis Civil e
Penal que exerço a função de ________________________________________________ na propriedade
_________________________________________________ situada no endereço ____________________
________________________________________________________________ e telefone _____________.
Com essa atividade tenho um rendimento médio mensal de R$__________(_________________________)

______________________, ____ de ____________________ de 201__.

________________________________________
Assinatura do(a) Declarante
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ANEXO VII - AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL
Eu, _______________________________________________________________, portador da identidade
nº ________________ e do CPF nº _________________, declaro para o fim específico de concorrer à
reserva de vagas destinadas a pretos, pardos e indígenas no processo seletivo 2014/1 do IFRS – Câmpus
______________________ que sou __________________. Estou ciente de que, se for detectada falsidade
desta declaração, estarei sujeito a penalidades legais, inclusive a perda da vaga conquistada no processo
seletivo do IFRS 2014/1.
______________________, ____ de ____________________ de 201__.

________________________________________
Assinatura do(a) Declarante
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE MEMBRO DE COMUNIDADE INDÍGENA
Eu, _______________________________________________________________, portador da identidade
nº __________________ e do CPF nº _____________________, declaro para o fim específico de concorrer
à reserva de vagas destinadas a pretos, pardos e indígenas no processo seletivo 2013/1 do IFRS – Câmpus
_____________________ que pertenço ao Povo Indígena (identificar a Etnia) ________________________
_______________________________ sou membro da Comunidade Indígena _______________________
________________________________________ (nome da Terra Indígena, ou Acampamento), situada
no(s) Município(s) de ______________________________________, no estado ______. Estou ciente de
que, se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito a penalidades legais, inclusive a perda da
vaga conquistada no processo seletivo do IFRS 2014/1.

______________________, ____ de ____________________ de 201__.

________________________________________
Assinatura do(a) Declarante

Concordam com a declaração acima, os seguintes membros da comunidade indígena ou representante da
FUNAI abaixo identificados e assinados:
Cacique/Liderança/Chefe da Comunidade Indígena:
Nome Completo: ______________________________________________________________
Identidade: _______________________ Assinatura: ________________________________
Liderança e/ou Membro 1 da Comunidade Indígena
Nome Completo: __________________________________________________________
Identidade: _______________________ Assinatura: ________________________________
Liderança e/ou Membro 2 da Comunidade Indígena ou Representante da FUNAI
Nome Completo: __________________________________________________________
Identidade: _______________________ Assinatura: ________________________________

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

ANEXO IX – PROCURAÇÃO SIMPLES
Eu, ____________________________________________________________________________, filho de
____________________________________________________________ e de _____________________
_______________________________________________, nascido(a) no dia ____ de _____________de
19____ , na cidade de ______________________________, Estado ______, portador(a) do documento de
identidade nº___________________ expedido pela ______________ em ___/____/______, pela presente
nomeia e constitui seu bastante procurador(a) o(a) senhor(a) _____________________________________
__________________, de nacionalidade __________________, domiciliado(a) e residente na __________
__________________________________________, nº__________, na cidade de ___________________,
Estado _____, portador(a) do documento de identidade nº ___________________, expedido pela
________________, em ___/____/______, para fim específico de efetivação de matrícula junto ao do
Instituto

Federal

de

Educação,

Ciência

e

Tecnologia

do

Rio

Grande

do

Sul

–

Câmpus

________________________, assumindo total responsabilidade pelas decisões e ações que seu(sua)
procurador(a) vier a tomar.
______________________, ____ de ____________________ de 201__.

________________________________________
Assinatura do(a) Declarante

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

ANEXO X - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM (menores)
Eu,__________________________________________________, portador da Cédula de Identidade RG nº
_________________________, AUTORIZO o uso da imagem do (a) menor: _________________________
___________________________________________________________________, para ser utilizada pelo
Câmpus ___________________ do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Sul, em qualquer material de divulgação da instituição e de suas atividades aos públicos externo e interno,
desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é concedida a título gratuito,
abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades, inclusive na internet. Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem.

______________________, ____ de ____________________ de 201__.

___________________________________________________
Assinatura do Responsável

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

ANEXO XI - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM (maiores)
Eu,__________________________________________________, portador da Cédula de Identidade RG nº
___________________________________, AUTORIZO o uso da minha imagem para ser utilizada pelo
Câmpus _____________________ do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul, em qualquer material de divulgação da instituição e de suas atividades aos públicos externo e
interno, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é concedida a título
gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas
as suas modalidades, inclusive na internet. Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que
autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem.

______________________, ____ de ____________________ de 201__.

___________________________________________________
Assinatura do Responsável

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE VAGA EM CURSO SUPERIOR DE
INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO OU EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO
SUPERIOR COM BOLSA DE ESTUDO – PROUNI – EM QUALQUER PORCENTAGEM

Eu, _________________________________________________________________________, portador da
identidade nº ____________________ e do CPF nº _____________________, declaro sob as penas das
Leis Civil e Penal que não ocupo vaga em curso superior de instituição pública de ensino, nem em
instituição privada de ensino superior com bolsa de estudo PROUNI em qualquer porcentagem, conforme lei
12.089/2009.
______________________, ____ de ____________________ de 201__..

________________________________________
Assinatura do(a) Declarante

