MEC- SETEC
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO DE CHAMADA PÚBLICA PARA
PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES DO CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE
EM RECURSOS PESQUEIROS EDITAL Nº 004/2016

LISTA DA REPESCAGEM

Nº

ALUNO

1

Daiane Monteiro Raiol
Rosa Maria Castro da Costa
Suzany Fernandes Pontes
Suely do Socorro Silva monteiro
Leoni Sousa Andrade
Elane Guedes da Costa
Gesiel Araújo de Oliveira

2
3
4
5
6
7

PERÍODO DE MATRÍCULA: 06/04 e 07/04/2017 (até as 16:30h)
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA, de acordo com Edital:
a) Ficha de Cadastro fornecida pela Secretaria Acadêmica, devidamente preenchida,
solicitando matrícula;
b) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou ensino equivalente, ou documento
equivalente (original e cópia);
c) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio ou ensino equivalente (original e
cópia), exceto para candidato aprovado que tenha obtido certificado de conclusão do
Ensino Médio com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, do
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;
d) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
e) Cédula de Identidade (original e cópia);
f) Cadastro de Pessoa Física - CPF (original e cópia);
g) Certificado de Alistamento Militar ou Documento de Reservista ou de Dispensa ou de
que está na Ativa, para candidatos aprovados do sexo masculino, entre 18 e 45 anos
(original e cópia);
h) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição, para candidatos
aprovados e maiores de 18 anos (original e cópia);
i) Comprovante de residência atualizado (original e cópia);
j) Questionário Socioeconômico, disponibilizado pelo campus no ato da matrícula,
devidamente preenchido;
k) 01 (uma) pasta plástica transparente com aba elástica;
l) 01 foto 3 x 4.
Os candidatos aprovados para as vagas reservadas pelo Sistema de Cotas, além dos
documentos relacionados acima, deverão apresentar os documentos comprobatórios de
sua condição de:

I. Candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda bruta familiar per
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenha cursado integralmente o
Ensino Médio em escola pública:
a) Autodeclaração de Cor/Raça/Etnia, devidamente preenchida e assinada;
b) Histórico Escolar que comprove ter cursado integralmente o Ensino Médio ou ensino
equivalente em escola pública e,
c) Comprovantes de rendimentos para apuração e comprovação da renda familiar bruta
per capita;
II. Candidato com renda bruta familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo, e que tenha cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública:
a) Histórico Escolar que comprove ter cursado integralmente o Ensino Médio ou ensino
equivalente em escola pública e,
b) Comprovantes de rendimentos para apuração e comprovação da renda familiar bruta
per capita;
III. Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5
salário mínimo per capita, que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas e que
tenha cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública:
a) Autodeclaração de Cor/Raça/Etnia, devidamente preenchida e assinada;
b) Histórico Escolar que comprove ter cursado integralmente o Ensino Médio ou ensino
equivalente em escola pública;
c) Comprovantes de rendimentos para apuração e comprovação da renda familiar bruta
per capita.
IV. Candidatos egressos de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5
salário mínimo per capita, que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas e
que tenha cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública:
a) Histórico Escolar que comprove ter cursado integralmente o Ensino Médio ou ensino
equivalente em escola pública;
b) Comprovantes de rendimentos para apuração e comprovação da renda familiar bruta
per capita;
Observação: Não serão aceitos para fins de comprovação de ter cursado integralmente o
Ensino Médio ou ensino equivalente em escola pública certificados de ENEM ou de
exames supletivos.
De acordo com o edital, item 8.4. A comprovação da renda familiar bruta mensal pelos
candidatos aprovados para vagas reservadas pelo Sistema de Cotas segue o
especificado na Portaria Normativa nº 18 de 11/10/12 do Ministério da Educação,
conforme descrito abaixo:

I. Para Trabalhadores Assalariados, poderá ser apresentada uma das comprovações
abaixo:
a) Contracheques;
b) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e
da respectiva notificação de restituição, quando houver;
c) CTPS registrada e atualizada;
d) CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de
empregada doméstica;
e) Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS;
f) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
II. Para renda proveniente de Atividade Rural, poderá ser apresentada uma das
comprovações abaixo:
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 três meses, pelo menos, da pessoa física e das
pessoas jurídicas vinculadas;
e) Notas fiscais de vendas.
III. Para Aposentados
comprovações abaixo:

e

Pensionistas,

poderá

ser

apresentada

uma

das

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 três meses, pelo menos.
IV. Para Autônomos e Profissionais Liberais, poderá ser apresentada uma das
comprovações abaixo:
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 três meses.
V. Para renda proveniente de Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de Bens
Móveis e Imóveis, poderá ser apresentada uma das comprovações abaixo:
a) 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;
b) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos;

c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório
acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos.
Vigia, 05 de Abril de 2017
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