MINISTERIO DA EDUCACÃO
SECRETARIA DE EDUCACÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PROEN

16. DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA.

16.1 - Ampla concorrência:
DOCUMENTAÇÃO PARA TODAS AS MODALIDADES DE CONCORRÊNCIA: Para a
efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Documento Oficial de Identidade (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);
b) C.P.F(fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);
c) Certificado de conclusão do Ensino Médio, acompanhado de Histórico Escolar
completo (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);
d) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (fotocópia com o original ou fotocópia
autenticada);
e) 01 (uma) foto 3x4;
f) Título de Eleitor com a IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, com comprovação de
quitação com a Justiça Eleitoral (para maiores de 18 anos) (fotocópia com o original ou
fotocópia autenticada);
g) Prova de que está em dia com suas obrigações militares (sexo masculino) para os maiores
de 18 anos (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);
h) Comprovante de Vacinação Antitetânica (fotocópia com o original ou fotocópia
autenticada), conforme determina a Resolução 19/2006 CEFET/BA.
OBS: A documentação a que se refere à alínea c, sendo incompleta ou falsa, invalidará a
aprovação no Exame, impossibilitando a matrícula no IFBA. O candidato que não
comparecer à matrícula no período determinado no item 11.1 deste Edital, perderá o direito à
vaga.
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17. - Vagas reservadas - lei nº 12.711/2012

17.1 – (Legenda no Termo de Adesão - L1) Candidatos com renda familiar bruta per capita
igual ou inferior a 1,5 salários mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DE TODO O ENSINO
MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA. Seja nas modalidades presencial ou EAD, em cursos
regulares, Educação profissional, EJA ou no Encceja, inclusive em qualquer outro curso de
nível médio oferecido por Programa do Governo Federal.
TRABALHADOR ASSALARIADO: Contracheques; Declaração de IRPF acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição,
quando houver; CTPS registrada e atualizada; CTPS registrada e atualizada ou carnê do
INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica; Extrato atualizado da
conta vinculada do trabalhador no FGTS; Extratos bancários dos últimos três meses, pelo
menos.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS: Extrato mais recente do pagamento de benefício.
AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: guias de recolhimento ao INSS com
comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; Extratos
bancários dos últimos três meses.

17.2

- (Legenda no Termo de Adesão – L2) Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimo e que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DE TODO O ENSINO
MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA. Seja nas modalidades presencial ou EAD, em cursos
regulares, Educação profissional, EJA ou no Encceja, inclusive em qualquer outro curso de
nível médio oferecido por Programas do Governo Federal.
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TRABALHADOR ASSALARIADO: Contracheques; Declaração de IRPF acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição,
quando houver; CTPS registrada e atualizada; CTPS registrada e atualizada ou carnê do
INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica; Extrato atualizado da
conta vinculada do trabalhador no FGTS; Extratos bancários dos últimos três meses, pelo
menos.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS: Extrato mais recente do pagamento de benefício.
AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: guias de recolhimento ao INSS com
comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; Extratos
bancários dos últimos três meses.
AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA POR ESCRITO E ASSINADO PELO
CANDIDATO. Autodeclaração de consciência de sua identidade indígena por escrito e
assinado pelo candidato. Reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem;
Registro Administrativo de Nascimento e Óbito de Indígenas RANI; O RANI é um
documento administrativo, e não substitui a certidão de nascimento civil e os demais
documentos básicos, como Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física e Carteira de
Trabalho.
OBS: Renda familiar bruta mensal per capita: a razão entre a renda familiar bruta mensal e o total de
pessoas da família, calculada da seguinte forma:
a) calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que pertence
o estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses anteriores à data de inscrição do
estudante no concurso seletivo da instituição federal de ensino;
b) calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos;
c) divide-se o valor apurado pelo número de pessoas da família do estudante.

17.3 - (Legenda no Termo de Adesão – L5) Candidatos que, independentemente da renda (art.
14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
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CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DE TODO O ENSINO
MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA, seja nas modalidades regular, EJA ou a distância,
inclusive cursos de nível médio oferecidos por Programas do Governo Federal

17.4

- (Legenda no Termo de Adesão – L6) Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012),
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DE TODO O ENSINO
MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA. Seja nas modalidades presencial ou EAD, em cursos
regulares, Educação profissional, EJA ou no Encceja, inclusive em qualquer outro curso de
nível médio oferecido por Programas do Governo Federal.
AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA POR ESCRITO E ASSINADO PELO
CANDIDATO. Autodeclaração de consciência de sua identidade indígena por escrito e
assinado pelo candidato. Reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem.
Registro Administrativo de Nascimento e Óbito de Indígenas RANI; O RANI é um
documento administrativo, e não substitui a certidão de nascimento civil e os demais
documentos básicos, como Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física e Carteira de
Trabalho.

17.5 - (Legenda no Termo de Adesão – L9) Candidatos com deficiência que tenham renda
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimo e que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DE TODO O ENSINO
MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA. Seja nas modalidades presencial ou EAD, em cursos
regulares, Educação profissional, EJA ou no Encceja, inclusive em qualquer outro curso de
nível médio oferecido por Programas do Governo Federal.
TRABALHADOR ASSALARIADO: Contracheques; Declaração de IRPF acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição,
quando houver; CTPS registrada e atualizada; CTPS registrada e atualizada ou carnê do
INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica; Extrato atualizado da
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conta vinculada do trabalhador no FGTS; Extratos bancários dos últimos três meses, pelo
menos.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS: Extrato mais recente do pagamento de benefício.
AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: guias de recolhimento ao INSS com
comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; Extratos
bancários dos últimos três meses.
PNE: Original e cópia do Laudo Médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, com o (CID)
e a assinatura do médico responsável.

17.6 - (Legenda no Termo de Adesão – L10) Candidatos com deficiências autodeclaradas
pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salários mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DE TODO O ENSINO
MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA. Seja nas modalidades presencial ou EAD, em cursos
regulares, Educação profissional, EJA ou no Encceja, inclusive em qualquer outro curso de
nível médio oferecido por Programas do Governo Federal.
TRABALHADOR ASSALARIADO: Contracheques; Declaração de IRPF acompanhada do
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição,
quando houver; CTPS registrada e atualizada; CTPS registrada e atualizada ou carnê do
INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica; Extrato atualizado da
conta vinculada do trabalhador no FGTS; Extratos bancários dos últimos três meses, pelo
menos.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS: Extrato mais recente do pagamento de benefício.
AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: guias de recolhimento ao INSS com
comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; Extratos
bancários dos últimos três meses.
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AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA POR ESCRITO E ASSINADO PELO
CANDIDATO. Autodeclaração de consciência de sua identidade indígena por escrito e
assinado pelo candidato. Reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem.
Registro Administrativo de Nascimento e Óbito de Indígenas RANI; O RANI é um
documento administrativo, e não substitui a certidão de nascimento civil e os demais
documentos básicos, como Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física e Carteira de
Trabalho.
PNE: Original e cópia do Laudo Médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, com o (CID)
e a assinatura do médico responsável.

17.7 -

(Legenda no Termo de Adesão – L13) Candidatos com deficiência que,

independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DE TODO O ENSINO
MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA. Seja nas modalidades presencial ou EAD, em cursos
regulares, Educação profissional, EJA ou no Encceja, inclusive em qualquer outro curso de
nível médio oferecido por Programas do Governo Federal.
PNE: Original e cópia do Laudo Médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, com o (CID)
e a assinatura do médico responsável.

17.8 - (Legenda no Termo de Adesão – L14) Candidatos com deficiências autodeclaradas
pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas (Lei nº 12.711/2012).
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DE TODO O ENSINO
MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA. Seja nas modalidades presencial ou EAD, em cursos
regulares, Educação profissional, EJA ou no Encceja, inclusive em qualquer outro curso de
nível médio oferecido por Programas do Governo Federal.
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AUTODECLARAÇÃO DE COR/RAÇA POR ESCRITO E ASSINADO PELO
CANDIDATO. Autodeclaração de consciência de sua identidade indígena por escrito e
assinado pelo candidato. Reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem.
Registro Administrativo de Nascimento e Óbito de Indígenas RANI; O RANI é um
documento administrativo, e não substitui a certidão de nascimento civil e os demais
documentos básicos, como Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física e Carteira de
Trabalho.
PNE: Original e cópia do Laudo Médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, com o (CID)
e a assinatura do médico responsável.

18. - Candidato com deficiência – PNE.
a) O candidato com deficiência deverá apresentar, no ato da matrícula, original e cópia do Laudo
Médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie, o grau ou o nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).
b) Os Laudos serão encaminhados para o Serviço Médico do IFBA para a devida Homologação.
Serão Homologados os Laudos que comprovarem que o candidato se enquadra na definição do artigo
1º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas
(Decreto legislativo nº 186/2008 e Decreto federal nº 6.949, 25 de agosto de 2009) combinado com
os artigos 3º e 4º, do Decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, da Súmula 377 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, do Decreto federal nº 8.368, 02 de dezembro de 2014, da Lei
federal nº 13.146, 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
c) A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula e a qualquer
tempo, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento
de sua matrícula no IFBA, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.

19. - Candidatos indígenas.
a) Autodeclaração de consciência de sua identidade indígena por escrito e assinado pelo
candidato; b) Reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem; c) Registro
Administrativo de Nascimento e Óbito de Indígenas RANI;
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