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ANEXO I

iampus iurso Superior Ai OERI OEQR iPD TOTAL
Santa Inês aachareaado em Zootecnia 6 9 8 2 25*

TOTAL
*Mais 5 vagas para transfernncia interna,  externa ou portador de dipaoma,  totaaizando 30 vagas.
Legenda de ações afiraatas de a aida  ar a lei n º 12.711/2012 e Paitaiia Nairaata MEC nº 18:
Ai: Ampaa concorrnncia
OERI: iandidatos com renda famiaiar bruta per capita iguaa ou inferior a 1, 5 saaário mínimo que tenham cursado integraamente o ensino médio em escoaas púbaicas.
OEQR: iandidatos que,  independentemente da renda,  tenham cursado integraamente o ensino médio em escoaas púbaicas.
iPD: iandidato pessoas com defcinncia
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ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO

iandidato:                                                                                         iPFe:

Modalidade de vaga
(    ) Ai
(   ) OERI
(   ) OEQR
(   ) Transfernncia interna
(   ) Transfernncia externa
(   ) Portador de Dipaoma

Curso:

(   )  Decaaro,  para  os  devidos fns,  que  tenho interesse  em participar  do Editaa  Nº.  15,  de  01 de
novembro de 2019,  referente as Vagas Remanescestes dos iursos Subsequentes,  e tenho cinncia totaa
das normas constantes neste Editaa,  em reaação às quais não posso aaegar desconhecimento.

____________________________________,  __________ de ____________de 2019
                                             Locaa                                                                              

___________________________________

Assinatura

Para Preenchimento da Comissão

Data: Hora

(  ) Candidato apto para a matrícula                       (  ) Candidato em ___ da lista de espera
                                                                                                           
                                             Assinatura e SIAPE do membro da Comissão

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Candidato:

Data: Hora Reserva:

(  ) Candidato apto para a matrícula                       (  ) Candidato em ___ da lista de espera

                                                                                                           
                                             Assinatura e SIAPE do membro da Comissão
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ANEXO III

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

Eu, ________________________________________________________________,   Inscrito  sob  iPFe  nº

________________ ,  portador do RG nº ______________________,  inscrito no Processo para o Ingresso

de Estudantes,  objeto do Editaa Nº 15,  de 01 de novembro de 2019,  decaaro que sou ( ) preto(a) ou ( )

pardo(a) ou ( ) indígena.

____________________________________,  __________ de ____________de 2019

___________________________________

Assinatura
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ANEXO IV

AUTODECLARAÇÃO DE RENDA

Decaaro,  sob as penas da aei (art. 299 do iódigo Penaa),  que as informações contidas neste formuaário

correspondem à verdade e,  que eu,                                                                                                           inscrito(a)

no iPFe nº                                           ,  e RG N.º                                       ,  residente na rua

_                                                                               , nº _______ , bairro _                             , 

iidade  _                __                           ,  (  ) estou desempregado ou (  )presto serviços como _

_____________________________________________, no  endereço  aocaaizado  na

rua_____________________ _                                                                                                             ,  n.º

________,  recebendo nos úatimos trns meses o vaaor médio mensaa de R$ _________. E para que surta

efeitos aegais e por ser verdade,  frmo o presente.

_                                                  ,  ___________de ______________  de 2019

_______________________________________________________

Assinatura do(a) Decaarante

A presente decaaração vincuaa-se ao candidato: ______________________________________________
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ANEXO V

RECURSO

Nome e iPFe:

(    ) Impugnação do Editaa (   ) Recurso contra Lista de matricuaados e espera

Recurso:

Justifcativa:

_                                                  ,  ___________de ______________  de 2019

______________________________________________

Assinatura do(a) Proponente do recurso


