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ANEXO I

FORMULÁRIO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA VAGA DISPONÍVEL PARA INGRESSO

CURSOS TÉCNICO SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO 2022.1

 

DADOS DO CANDIDATO

Nome: Idade:

RG:                            CPF: Data Nascimento:

E-mail: Tel. com DDD.:

Endereço

Nome Curso: Turmo:



DECLARAÇÃO 

Declaro interesse em ocupar uma vaga no curso Técnico Subsequente em Agroindústria, para ingresso no ano

letivo de 2022 e estou ciente de que essa inscrição não garante o meu direito imediato à vaga pois as

documentações enviadas por mim passarão por uma análise para validação. Declaro ainda que estou ciente das

normas do edital nº de 2022, e que são verídicas as informações preenchidas neste formulário. 

Assinale o tipo da Vaga (observe o item 2, quadro de vagas, e item 6, documentação comprobatória, do edital.  

( ) A0: Ampla concorrência.  

( ) A1: Candidatos(as) Pessoas com Deficiência.  

( ) RV1: Candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas, com renda familiar bruta per

capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em

escolas públicas.  

( ) RV2: Candidatos(as) com deficiência, autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas, que tenham

renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham

cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas.  

( ) RV3: Candidatos(as) com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos que tenham

cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas.  ( ) RV4: Candidatos(as) com deficiência que

tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos e que tenham cursado

integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas.  

( ) RV5: Candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas que, independentemente da

renda, tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas.  

( ) RV6: Candidatos(as) com deficiência, autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas que,

independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas.  

( ) RV7: Candidatos(as) que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental

em escolas públicas.  

( ) RV8: Candidatos(as) com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o

Ensino Fundamental em escolas públicas.

 

___________________, ______ /_____ /________

 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a)


