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çHAMADA CPÚBLIçA CDE CMAeRÍçULAS C2019.2 CPARA CVAGAS CREMANESçENeES
MANIFESeAÇÃO CDE CINeERESSE CPARA CO CçURSO CDE CVENDAS C- CEAD

O Diretor-Geral do Insttuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano –  Campus

Santa Inês, no uso de suas atribuições legais, divulga a çhlmldl CPúb ical Cde Mliraícau ls Cdo CPraocaesso

Se etvo C2019.2,  Cpara o curso  eécanicao Cem CVendls C- CSubsequenie, na modalidade EAD, conforme

Edital nº 55, de 25 de abril de 2019.

As 23 (vinte e três) vagas serão preenchidas mediante manifestação presencial de interesse

e os candidatos serão selecionados por ordem de chegada durante uma reunião no Auditório do

Campus Santa Inês, que acontecerá no dia 17/07/2019, às 09:45 (após este horário não terão direito

a  pleitear  a  vaga),  no  AUDITÓRIO  DA  BIBLIOTECA  do  Insttuto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia Baiano - Campus Santa Inês, Rodovia BR 420 Km 2,5, S/N - Zona Rural - Santa Inês/BA.

Após a reunião e seleção, os candidatos serão direcionados para a Secretaria do  Campus

para efetuarem suas matrículas.

OBS: Ceodos Cos Ccalndidlios Cinieraessldos Cem Cp eiielra Cl Cvlgl Cnl Cçhlmldl CPúb ical Cplral Cvlgls

raemlnescaenies,  Cdevem Ccaomplraecaera  Clo  C  ocal  Cno  Choraáraio  Cdiscaraiminldo  Ce  Cmunidos  Cde  C iodos  Cos

docaumenios Cexigidos Cplral Crael izl ão Cdl Cmliraícau l.

No caso de não ter a documentação obrigatória perderá a vaga, e outro candidato será

chamado em seu lugar.

Original Assinado

ABDON CSANeOS CNOGUEIRA
Diraeiora-Geral 
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DOçUMENeOS CPARA CeODOS COS CeIPOS CDE CVAGAS

I - certdão de nascimento ou de casamento; 
II - carteira de identdade (RG), constando data de expedição e foto atualizada; 
III - Cadastro de Pessoa Física - CPF;
IV - histórico escolar e/ou certfcado/atestado de conclusão do ensino médio, emitdo por
insttuição ofcial de ensino, ou certfcação de conclusão do ensino médio com base nas notas
do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM; 
V - comprovante de residência do ano corrente; 
VI - certfcado de reservista ou de dispensa de incorporação militar (só para os candidatos do
sexo masculino com idade a partr de 18 anos);
VII  -  ttulo de eleitor  e comprovante de quitação da últma eleição com a Justça Eleitoral
(documento  obrigatório  para  os  maiores  de  18  anos),  disponível  em
http://www.tse.sus.br/eleitor/certdoes/certdao-de-quitacao-eleitoral;
VIII - cartão do SUS (caso o candidato o possua). 

A ém Cdesses Cdocaumenios, Cplral Ccaldl Ccaoil Cseraá Cnecaessáraio Ciralzera Cilmbém:

Plral Cos Ccalndidlios Cà Craeseravl Cde Cvlgls Cplral Craendl Cinferaiora Cl C1,5 Csl áraios Cmínimos C- Cpraeios,
plrados Ce Cindígenls: C
IX - documento que comprove que o candidato tenha estudado todo o ensino fundamental
em escola pública
X - comprovantes da renda familiar do candidato, conforme item 5 deste Edital. 

Plral Cos Ccalndidlios Cà Craeseravl Cde Cvlgls Cplral Craendl Cinferaiora Cl C1,5 Csl áraios Cmínimos C- Cdemlis
einils: C
IX - documento que comprove que o candidato tenha estudado todo o ensino fundamental
em escola pública
X - comprovantes da renda familiar do candidato, conforme item 5 deste Edital. 

Plral Cos Ccalndidlios Cà Craeseravl Cde Cvlgls Cplral CPessols Ccaom CDefcaiêncail C- Craendl Cinferaiora Cl C1,5
sl áraios Cmínimos C- Cpraeios, Cplrados Ce Cindígenls: C
IX - documento que comprove que o candidato tenha estudado todo o ensino fundamental
em escola pública
X - comprovantes da renda familiar do candidato, conforme item 5 deste Edital;
XI - laudo médico original, emitdo nos últmos 12 (doze) meses, atestando o tpo e o grau ou o
nível  de  defciência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classifcação
Internacional de Doenças – CID.

Plral Cos Ccalndidlios Cà Craeseravl Cde Cvlgls Cplral CPessols Ccaom CDefcaiêncail C- Craendl Cinferaiora Cl C1,5
sl áraios Cmínimos C- Cdemlis Ceinils: C



IX - documento que comprove que o candidato tenha estudado todo o ensino fundamental
em escola pública
X - comprovantes da renda familiar do candidato, conforme item 4 deste Edital;
XI - laudo médico original, emitdo nos últmos 12 (doze) meses, atestando o tpo e o grau ou o
nível  de  defciência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classifcação
Internacional de Doenças - CID.

Plral Cos Ccalndidlios Càs Cvlgls Csem Cnecaessidlde Cde Ccaompraovl ão Cde Craendl C- Cpraeios, Cplrados Ce
indígenls: C
IX - documento que comprove que o candidato tenha estudado todo o ensino fundamental
em escola pública

Plral Cos Ccalndidlios Càs Cvlgls Csem Cnecaessidlde Cde Ccaompraovl ão Cde Craendl C- Cdemlis Ceinils: C
Documentos gerais

Plral Cos Ccalndidlios Cà Craeseravl Cde Cvlgls Cplral CPessols Ccaom CDefcaiêncail Csem Cnecaessidlde Cde
caompraovl ão Cde Craendl C- Cpraeios, Cplrados Ce Cindígenls: C
IX - documento que comprove que o candidato tenha estudado todo o ensino fundamental
em escola pública 
X - laudo médico original, emitdo nos últmos 12 (doze) meses, atestando o tpo, o grau ou o
nível  de  defciência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classifcação
Internacional de Doenças - CID. 

Plral Cos Ccalndidlios Cà Craeseravl Cde Cvlgls Cplral CPessols Ccaom CDefcaiêncail Csem Cnecaessidlde Cde
caompraovl ão Cde Craendl C- Cdemlis Ceinils: C
IX - documento que comprove que o candidato tenha estudado todo o ensino fundamental
em escola pública 
X - laudo médico original, emitdo nos últmos 12 (doze) meses, atestando o tpo e o grau ou o
nível  de  defciência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classifcação
Internacional de Doenças - CID. 

Plral Cos Ccalndidlios Cà Craeseravl Cde Cvlgls Cplral CPessols Ccaom CDefcaiêncail:
IX - laudo médico original, emitdo nos últmos 12 (doze) meses, atestando o tpo e o grau ou o
nível  de  defciência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classifcação
Internacional de Doenças - CID.

5 CDA CDOçUMENeAÇÃO CPARA CçOMPROVAÇÃO CDA CRESERVA CDE CVAGA CE CDA CRENDA CFAMILIAR C

5.1 O candidato que optar por reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas
ou para Pessoas com Defciência deverá obrigatoriamente apresentar, no período indicado no
cronograma  e  conforme  as  orientações  que  constam  no  subitem  6.2  deste  Edital,  as
comprovações, conforme a opção realizada: 
I  -  para  a  comprovação  referente  a  ter  cursado  todo  o  ensino  fundamental  em  escolas
públicas,  é  obrigatória  aos  candidatos  a  apresentação  do  original  e  da  cópia  do histórico
escolar  ou  da  declaração  de  conclusão  dos  ensinos  fundamentais  I  e  II  que  informe
expressamente a integralidade do ensino fundamental em escola pública; 
II  -  para  a  comprovação  da  renda  familiar  bruta  por  pessoa,  para  os  trabalhadores
assalariados:  contracheque  (pelo  menos  um  dos  últmos  três  meses);  OU  Declaração  de
Imposto  de  Renda  de  Pessoa  Física  -  IRPF,  acompanhada  do  recibo  de  entrega  à  Receita
Federal do Brasil e da respectva notfcação de resttuição, quando houver; OU Carteira de
Trabalho  e  Previdência  Social  -  CTPS  registrada  e  atualizada;  OU  carnê  do  INSS  com



recolhimento  em  dia,  no  caso  de  empregada  doméstca;  OU  extrato  atualizado  da  conta
vinculada do trabalhador no FGTS; 
III  -  para  a  comprovação  da  renda  familiar  bruta  por  pessoa,  para  os  trabalhadores  que
desenvolvem atvidade rural: Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita
Federal do Brasil e da respectva notfcação de resttuição, quando houver; OU Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; OU quaisquer declarações tributárias referentes a
pessoas surídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso; OU
extratos bancários dos últmos três meses, da pessoa fsica e das pessoas surídicas vinculadas;
OU notas fscais de vendas. Na falta destes documentos, poderá ser preenchida e apresentada
a autodeclaração, segundo modelo do Anexo III deste Edital; 
IV - para a comprovação da renda familiar bruta por pessoa, para aposentados e pensionistas:
extrato do pagamento do benefcio (pelo menos um dos últmos três meses); OU Declaração
de  IRPF  acompanhada  do  recibo  de  entrega  à  Receita  Federal  do  Brasil  e  da  respectva
notfcação de resttuição, quando houver; 
V - para a comprovação da renda familiar bruta por pessoa, para autônomos e profssionais
liberais: Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e
da respectva notfcação de resttuição, quando houver; OU quaisquer declarações tributárias
referentes a pessoas surídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua família, quando
for  o  caso;  OU  Guias  de  Recolhimento  ao  INSS  compatveis  com a  renda  declarada,  com
comprovante de pagamento do últmo mês; OU extratos bancários dos últmos três meses. Na
falta  desses documentos,  poderá ser  preenchida e apresentada a autodeclaração, segundo
modelo do Anexo IV deste Edital; 
VI  -  para  a  comprovação da renda familiar  bruta por  pessoa,  referente  a  rendimentos  de
aluguel ou de arrendamento de bens móveis e imóveis: Declaração de IRPF acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectva notfcação de resttuição, quando
houver; OU extratos bancários dos últmos três meses, pelo menos; OU contrato de locação ou
de  arrendamento,  devidamente  registrado  em  cartório  e  acompanhado  dos  três  últmos
comprovantes de recebimentos. 

5.2 O candidato ou o seu responsável legal deverá preencher tabela constante no Anexo V,
informando  o  nome  e  a  idade  de  todos  os  membros  do  seu  grupo  familiar  e  as  suas
respectvas rendas. Para os membros que tenham renda, é necessário que sesam apresentadas
as comprovações, conforme subitens II, III, IV, V e VI do item 5.1.


