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CHAMADA PÚBLICA 2023/1

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

1. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS COMUM A TODOS OS APROVADOS, INDEPENDENTE DA
COTA

I. Documento de Identidade;

II. Cadastro de Pessoa Física – CPF válido;

III. Candidato menor de 18 anos deverá anexar os documentos RG e CPF do responsável legal;

IV. Certidão de Nascimento ou Casamento;

V. Documento de quitação com as obrigações do Serviço Militar, obrigatório para candidatos do
sexo masculino maiores de 18 anos;

VI. Título de Eleitor;

VII.  Certidão  de  quitação  eleitoral  -  obrigatório  para  maiores  de  18  anos  (site  do
TSE: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);

VIII. Uma fotografia 3x4, de frente e recente;

IX. Comprovante de endereço;

X.  Candidatos  estrangeiros  deverão  apresentar  carteira  de  identidade  para  estrangeiro
permanente e declaração, oficialmente traduzida, de equivalência de estudos feitos no exterior;

XI. Termo de autorização de uso de imagem e voz (a assinar no ato da matrícula).

2.  DOCUMENTOS ESPECÍFICOS OBRIGATÓRIOS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E SC1-
PCD

a) FORMA CONCOMITANTE

I. Declaração (original) de matrícula na 1ª, 2ª ou 3ª série do Ensino Médio.

b) FORMA SUBSEQUENTE

I. Certificado e Histórico de Conclusão do Ensino Médio  OU Declaração original de Conclusão do
Ensino Médio.

c) COTA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (SC1-PcD)

Além dos documentos acima citados, o candidato que se inscreveu como Pessoa com Deficiência
deverá obrigatoriamente anexar o documento abaixo:

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


I. Laudo médico original, emitido nos últimos doze meses, atestando que é deficiente, a espécie e
o  grau  ou  nível  da  deficiência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.

3.  DOCUMENTOS  ESPECÍFICOS  OBRIGATÓRIOS  PARA  OS  APROVADOS  NAS  VAGAS
PELO SISTEMA DE COTAS DE ESCOLA PÚBLICA

3.1  (SC2) Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per
capita  igual  ou  inferior  a  1,5  salário  mínimo  e  que  tenham  cursado  integralmente  o  ensino
fundamental e/ou ensino médio (quando for o caso) em escolas públicas.

a) FORMA CONCOMITANTE

I. Declaração (original) de matrícula na 1ª, 2ª ou 3ª série do Ensino Médio;

II. Certificado e Histórico Escolar do Ensino Fundamental (do 1º ano ao 9º ano);

III. Documento comprobatório de estudos em escola pública (todo o Ensino Fundamental – 1º ano
ao 9º ano - e as séries do Ensino Médio), conforme MODELO - ANEXO IX;

IV. Documento comprobatório de renda familiar bruta mensal,  conforme ANEXO IV (obrigatório
aos candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e
meio per capita)). Se for contracheque, apresentar os 3 (três) últimos.

b) FORMA SUBSEQUENTE

I. Certificado e Histórico de Conclusão do Ensino Médio OU Declaração original de Conclusão do
Ensino Médio;

II. Certificado e Histórico Escolar do Ensino Fundamental (do 1º ano ao 9º ano);

III.  Documento comprobatório de renda familiar bruta mensal,  conforme ANEXO IV (obrigatório
aos candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e
meio per capita)). Se for contracheque, apresentar os 3 (três) últimos;

IV. Documento que comprove ter o candidato cursado todo o Ensino Fundamental (1º ano ao 9º
ano) e Médio em escola pública, conforme MODELO -ANEXO X.

c)  COTA PARA AS  PESSOAS  COM  DEFICIÊNCIA (SC2-PcD) Além  dos  documentos  acima
citados,  o candidato que se inscreveu como Pessoa com Deficiência deverá obrigatoriamente
anexar o documento abaixo:

I. Laudo médico original, emitido nos últimos doze meses, atestando que é deficiente, a espécie e
o  grau  ou  nível  da  deficiência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.

3.2 (SC4) Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independente da renda,
tenham cursado integralmente o ensino fundamental e/ou ensino médio (quando for o caso) em
escolas públicas .

a) FORMA CONCOMITANTE

I. Declaração de matrícula na 1ª, 2ª ou 3ª série do Ensino Médio;

II. Certificado e Histórico Escolar do Ensino Fundamental (do 1º ano ao 9º ano);

III. Documento comprobatório de estudos em escola pública (todo o Ensino Fundamental – 1º ano
ao 9º ano - e as séries do Ensino Médio), conforme MODELO - ANEXO IX.



b) FORMA SUBSEQUENTE

I. Certificado e Histórico de Conclusão do Ensino Médio  OU Declaração original de Conclusão do
Ensino Médio;

II. Certificado e Histórico Escolar do Ensino Fundamental (do 1º ano ao 9º ano);

III. Documento que comprove ter o candidato cursado todo o Ensino Fundamental (1º ano ao 9º
ano) e Médio em escola pública, conforme MODELO - ANEXO X.

c) COTA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (SC4-PcD)

Além dos documentos acima citados, o candidato que se inscreveu como Pessoa com Deficiência
deverá obrigatoriamente anexar o documento abaixo:

I. Laudo médico original, emitido nos últimos doze meses, atestando que é deficiente, a espécie e
o  grau  ou  nível  da  deficiência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.

3.3 (SC3) Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e
que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e/ou ensino médio (quando for o caso)
em escolas públicas.

a) FORMA CONCOMITANTE

I. Declaração de matrícula na 1ª, 2ª ou 3ª série do Ensino Médio;

II. Certificado e Histórico Escolar do Ensino Fundamental (do 1º ano ao 9º ano);

III. Documento comprobatório de estudos em escola pública (todo o Ensino Fundamental – 1º ano
ao 9º ano - e as séries do Ensino Médio), conforme MODELO - ANEXO IX;

IV. Documento comprobatório de renda familiar bruta mensal,  conforme ANEXO IV (obrigatório
aos candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e
meio per capita). Se for contracheque, apresentar os 3 (três) últimos.

b) FORMA SUBSEQUENTE

I. Certificado e Histórico de Conclusão do Ensino Médio  OU Declaração original de Conclusão do
Ensino Médio;

II. Certificado e Histórico Escolar do Ensino Fundamental (do 1º ano ao 9º ano);

III. Documento que comprove ter o candidato cursado todo o Ensino Fundamental (1º ano ao 9º
ano) e Médio em escola pública, conforme MODELO - ANEXO X;

IV. Documento comprobatório de renda familiar bruta mensal,  conforme ANEXO IV (obrigatório
aos candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e
meio per capita). Se for contracheque, apresentar os 3 (três) últimos.

c) COTA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (SC3-PcD)

Além dos documentos acima citados, o candidato que se inscreveu como Pessoa com Deficiência 
deverá obrigatoriamente anexar o documento abaixo:

I. Laudo médico original, emitido nos últimos doze meses, atestando que é deficiente, a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.



3.4  (SC5)  Candidatos  que,  independente  da  renda,  tenham  cursado  integralmente  o  ensino
fundamental e/ou ensino médio (quando for o caso) em escolas públicas.

a) FORMA CONCOMITANTE

I. Declaração de matrícula na 1ª, 2ª ou 3ª série do Ensino Médio;

II. Certificado e Histórico Escolar do Ensino Fundamental (do 1º ano ao 9º ano);

III. Documento comprobatório de estudos em escola pública (todo o Ensino Fundamental – 1º ano
ao 9º ano - e as séries do Ensino Médio), conforme MODELO - ANEXO IX.

b) FORMA SUBSEQUENTE

I. Certificado e Histórico de Conclusão do Ensino Médio  OU Declaração original de Conclusão do
Ensino Médio;

II. Certificado e Histórico Escolar do Ensino Fundamental (do 1º ano ao 9º ano);

III. Documento que comprove ter o candidato cursado todo o Ensino Fundamental (1º ano ao 9º
ano) e Médio em escola pública, conforme MODELO - ANEXO X.

c)  COTA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (SC5-PcD) Além dos  documentos  acima
citados,  o candidato que se inscreveu como Pessoa com Deficiência deverá obrigatoriamente
anexar o documento abaixo:

I. Laudo médico original, emitido nos últimos doze meses, atestando que é deficiente, a espécie e
o  grau  ou  nível  da  deficiência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.


