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O REITOR do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas faz saber aos interessados 
os procedimentos internos para o Processo Seletivo 2020/1 pelo Sistema de Seleção Unificado – SISU 
para os Cursos de Graduação, ofertados pelos campi Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial, Manaus 
Zona Leste, Presidente Figueiredo e Parintins, destinado ao preenchimento de 750 vagas, em conformidade 
com a Constituição Federal do Brasil, de 1988 e suas alterações, a Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 
2008, a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Resolução Nº 94 CONSUP/IFAM, de 23 de dezembro 
de 2015, a Lei de Cotas Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei N. 13.409, de 28 de dezembro 
de 2016 e regulamentada pelo Decreto N. 7.824, de 11 de outubro de 2012, o qual foi alterado pelo Decreto 
N. 9.034, de 20 de abril de 2017, e considerando o disposto na Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de 
novembro de 2012, alterada pela Portaria Normativa n° 1.117, de 1° de novembro de 2018, todas do Ministério da 
Educação e o Edital Nº 83 da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR/MEC, de 13 de novembro de 2018. 
 
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Este edital tem por objetivo informar os procedimentos do Processo Seletivo no IFAM a partir da primeira 
chamada para matrículas realizada pelo SISU. 

1.2 Este Processo Seletivo será executado pelas Comissões Locais de Processo Seletivo Acadêmico Institucional 
(CPSAI Local), sob o acompanhamento da Comissão Central de Processo Seletivo Acadêmico Institucional 
(CPSAI Central), instituída pela Portaria N° 20 PROEN/IFAM, de 11 de outubro de 2019, e sob a orientação da 
Coordenação Geral de Processos Seletivos da Pró-Reitoria de Ensino, instituída pela Portaria N° 1.872 GR, de 
30 de agosto de 2019. 

1.3 Em caso de dúvidas referentes a este Edital, a comunicação deverá ser feita por meio do telefone e/ou do 
endereço de e-mail listados no tópico 12 deste edital. 

1.4 Os prazos previstos para as etapas deste processo seletivo são definidos no Cronograma do SiSU e deste Edital 
e suas possíveis retificações e alterações (ANEXO I). 

 
 
2 DA RESERVA DE VAGAS 

2.1 O candidato concorrerá apenas no grupo de vagas selecionado no ato da inscrição na plataforma do 
SiSU. Portanto, deverá selecionar seu grupo de vaga com atenção, ciente de atender às suas regras 
cumulativas. 

2.2 Todos os candidatos convocados para matrículas dentro dos grupos de cotas terão que 
obrigatoriamente comprovar, no ato de suas matrículas, que possuem todas as exigências 
acumulativas impostas pelas Leis Federais Nº. 12.711/2012 e Nº 13.409/2016, Decretos Federais Nº 
7.824/2012 e N° 9.034/2017, Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, à Portaria Normativa nº 09, 
de 05 de maio de 2017 e à Portaria Normativa n° 1.117, de 1° de novembro de 2018, todas do Ministério da 
Educação, pela Orientação Normativa Nº 3, de 1º de agosto de 2016 e pela Portaria Normativa N° 4, 
de 6 de abril de 2018, ambas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

2.3 Os documentos necessários para aferição de autodeclarações e matrículas são listados no tópico 8 deste 
edital. 

2.4 Compete exclusivamente ao candidato e/ou seu representante certificar-se de que cumpre os 
requisitos estabelecidos para concorrer às vagas reservadas em decorrência do disposto nas Leis 
Federais Nº. 12.711/2012 e Nº 13.409/2016, Decretos Federais Nº 7.824/2012 e N° 9.034/2017, 
Portarias Normativas N° 18/2012, N° 9/2017 e N° 1.117/2018, todas do Ministério da Educação, pela 
Orientação Normativa Nº 3, de 1º de agosto de 2016 e pela Portaria Normativa N° 4, de 6 de abril de 
2018, ambas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Decreto Federal Nº 
3.298/1999 em seus artigos 3º e 4º, este último com redação dada pelo Decreto Federal Nº 5.296/2014, 
sendo que, em caso de desatendimento de 1 (um) ou mais requisitos, o candidato, ainda que 
selecionado, será eliminado, perdendo o direito à vaga.  

 

 
3 CURSO E VAGAS OFERECIDAS PELO IFAM NO SISU 

3.1 Os cursos e vagas ofertados pelo IFAM via SISU encontram-se na Tabela 1 a seguir. 
3.2 Os cursos, distribuição das vagas, pesos e notas mínimas encontram-se detalhados no Termo de Adesão do 

IFAM ao SISU, disponível na página: http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/graduacao-2020-1 
 

http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/graduacao-2020-1
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Tabela 1: Curso e vagas oferecidos pelo IFAM por meio do SISU 

CAMPUS MANAUS CENTRO 

CURSOS GRAU TURNO DURAÇÃO VAGAS 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA VESPERTINO 8 SEMESTRES 40 

QUÍMICA LICENCIATURA VESPERTINO 8 SEMESTRES 40 

MATEMÁTICA LICENCIATURA VESPERTINO 8 SEMESTRES 40 

FÍSICA LICENCIATURA VESPERTINO 8 SEMESTRES 40 

ENGENHARIA CIVIL 
BACHARELADO 

NOTURNO 
10 

SEMESTRES 
40 

ENGENHARIA 
MECÂNICA 

BACHARELADO 
NOTURNO 

10 
SEMESTRES 

40 

PRODUÇÃO 
PUBLICITÁRIA 

TECNOLÓGICO 
VESPERTINO 6 SEMESTRES 40 

ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 

TECNOLÓGICO 
VESPERTINO 6 SEMESTRES 40 

ALIMENTOS TECNOLÓGICO VESPERTINO 6 SEMESTRES 40 

PROCESSOS QUÍMICOS TECNOLÓGICO NOTURNO 6 SEMESTRES 40 

 

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL 

CURSOS GRAU TURNO DURAÇÃO VAGAS 

SISTEMA DE 
TELECOMUNICAÇÕES 

TECNOLÓGICO NOTURNO 6 SEMESTRES 40 

MECATRÔNICA 
INDUSTRIAL 

TECNOLÓGICO NOTURNO 6 SEMESTRES 40 

ELETRÔNICA 
INDUSTRIAL 

TECNOLÓGICO NOTURNO 6 SEMESTRES 40 

ENGENHARIA DE 
CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO 

BACHARELADO INTEGRAL 10 
SEMESTRES  

40 

LOGÍSTICA TECNOLÓGICO NOTURNO 4 SEMESTRES 40 

 

CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 

CURSOS GRAU TURNO DURAÇÃO VAGAS 

MEDICINA VETERINÁRIA BACHARELADO DIURNO 10 
SEMESTRES 

40 

ENGENHARIA DE 
SOFTWARE 

BACHARELADO VESPERTINO 8 SEMESTRES 40 

 

CAMPUS PARINTINS 

CURSOS GRAU TURNO DURAÇÃO VAGAS 

GESTÃO COMERCIAL TECNOLÓGICO NOTURNO 5 SEMESTRES 40 

 

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 

CURSOS GRAU TURNO DURAÇÃO VAGAS 

ENGENHARIA DE 
AQUICULTURA 

BACHARELADO DIURNO 10 
SEMESTRES 

30 

 

3.3 DO REMANEJAMENTO DE VAGAS NÃO PREENCHIDAS: No caso de não preenchimento das vagas, as vagas 
serão remanejadas nos termos da Portaria Normativa N° 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da 
Educação, e suas alterações. 
 
3.3.1 O remanejamento de vagas ocorrerá conforme a quantidade de vagas e de classificados disponíveis em 

cada grupo, priorizando-se os grupos do mesmo nível de renda familiar bruta per capita. 

3.3.2 Havendo vaga não preenchida em Ampla Concorrência, ela será remanejada às Reservas para Egressos 
de Escolas Públicas, das reservas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita 
às reservas independentemente de renda, seguindo a ordem de prioridade prevista na Portaria Normativa 
N° 18, de 11 de outubro de 2012, do MEC.  

 

3.4 O remanejamento de vagas, se necessário e considerando as cotas do SiSU, ocorrerá conforme o seguinte fluxo: 
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I V1854 – PCD - Pessoa com Deficiência: 

 
 

II Renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita:  

 

 

 
 
III Renda familiar bruta superior a 1,5 salário-mínimo per capita ou independentemente de renda:  

 

 
 

IV Ampla Concorrência:  

 
 

3.5 Segue a legenda das leis e ações afirmativas adotadas pelo SiSU: 
 
A0: Ampla concorrência 
L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 
L2: 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 médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 
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). 
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). 
L10: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas 
(Lei nº 12.711/2012) 
L14: Candidatos com deficiência 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). 
V1854: Será reservada pelo menos 1 vaga para os cursos que não tenham gerado vaga para a reserva da Lei de Cotas 
para pessoa com deficiência. 
 

3.6 Caso haja vagas remanescentes após todos os remanejamentos possíveis conforme fluxo apresentado, não 
havendo candidato algum em Lista de Espera do próprio curso, as vagas serão consideradas remanescentes e 
serão destinadas conforme disposto no tópico 9 deste Edital.  

 

4 DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
4.1 A desclassificação poderá ocorrer no período de matrículas, após a matrícula ou a qualquer tempo. 
4.2 Será desclassificado no período de matrícula, se convocado, o candidato que: 
 

I - não atenda a um ou mais pré-requisitos definidos no Edital N° 70/2019 do SISU e neste Edital; 
II - não compareça ao campus para efetuar a matrícula dentro do prazo estipulado na chamada publicada;  
III - não comprove documentalmente ser o candidato convocado para matrícula;   
IV - (PcD e Egressos de Escola Pública): não atender a 01 (uma) ou mais regras determinadas para a reserva de 

vagas (cotas) selecionada no ato da inscrição. 
 

4.3 APÓS A MATRÍCULA, o discente terá sua matrícula cancelada e seu direito à vaga vedado nos seguintes casos: 
 

I -  o não comparecimento às aulas do curso nos primeiros 10 (dez) dias letivos ininterruptos, sem prévia 
justificativa, conforme Parágrafo único do Art. 64 do Regulamento da Organização Didática-Acadêmica do IFAM. 

II - a detecção de falsidade documental ou a prática de fraude para efetivação da matrícula, conforme Art. 65 do 

V1854 - PCD A0

L2 L10 L1 L6 L14 L5 A0

L10 L2 L1 L6 L14 L5 A0

L1 L2 L10 L6 L14 L5 A0

L6 L14 L5 L2 L10 L1 A0

L14 L6 L5 L2 L10 L1 A0

L5 L6 L14 L2 L10 L1 A0

A0 L2 L10 L1 L6 L14 L5 Vaga 
Remanescente
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Regulamento da Organização Didática-Acadêmica do IFAM. 
 

4.4 A QUALQUER TEMPO, sendo constatada a inidoneidade das informações prestadas pelo candidato, o mesmo 
será desclassificado, perdendo, se for o caso, o direito à vaga. 

 
5 DA PRIMEIRA CHAMADA PARA MATRÍCULA 

5.1 A chamada para matrícula assegura APENAS a expectativa de direito à vaga para a qual o 
candidato se inscreveu, estando sua matrícula ou seu registro acadêmico condicionado à 
comprovação, junto ao campus, do atendimento dos critérios determinados neste edital e dos 
requisitos legais e regulamentares pertinentes, inclusive aqueles previstos na Lei n°12.711, de 
2012, e regulamentação em vigor. 

5.2 A PRIMEIRA CHAMADA para matrículas será publicada pelo SISU e no site do IFAM na data estipulada no 
cronograma do SiSU. 

5.3 É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO observar: 
 
I – os prazos estabelecidos no Edital do SiSU, divulgado na página do SISU, no site do IFAM, na página do 
Processo Seletivo do IFAM e neste Edital, assim como suas eventuais alterações; 
II – os procedimentos e os documentos para aferição e matrícula, estabelecidos na Portaria Normativa MEC n° 
18/2012 e neste Edital, inclusive os horários e locais de atendimento definidos no cronograma deste edital. 
 

6 DAS CHAMADAS DE LISTA DE ESPERA 

6.1 Caso não haja preenchimento completo das vagas ofertadas pelos campi após a primeira chamada, os 
candidatos em LISTA DE ESPERA poderão ser chamados para matrícula, respeitando a ordem de classificação 
e a disponibilidade de vagas. 

6.2 É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO observar: 
 
I – os prazos estabelecidos no Edital N° 70/2019 do SISU, no site do IFAM, na página do Processo Seletivo do 
IFAM e neste Edital, assim como suas eventuais alterações; 
II – os procedimentos e os documentos para aferição e matrícula, estabelecidos na Portaria Normativa MEC n° 
18/2012 e neste Edital, inclusive os horários e locais de atendimento aqui definidos. 
 

6.3 Não poderá participar da lista de espera o CANDIDATO que tenha sido selecionado para o curso correspondente 
à sua primeira opção na chamada regular do processo seletivo do Sisu. 

6.4 Para preenchimento das vagas, a CPSAI Local poderá, a seu critério, considerando a necessidade de cada 
curso, manter as chamadas regulares ou divulgar uma ou mais das convocações a seguir: 

 
I – manifestação de interesse em permanecer em lista de espera; 
II – comparecimento ao campus para a Chamada Oral Presencial. 

 
6.5 Caso haja a convocação para manifestação interesse em permanecer em Lista de Espera, aqueles que não 

realizarem tal manifestação, por meio da entrega do Termo de Manifestação de Interesse em permanecer em 
Lista de Espera, conforme documento convocatório, serão automaticamente desclassificados do processo 
seletivo, e as Chamadas seguintes considerarão apenas aqueles que efetuaram a manifestação dentro do prazo 
determinado, por ordem de classificação, respeitada a quantidade de vagas disponíveis e os grupos de vagas. 

6.6 Caso haja convocação para comparecimento ao campus para a Chamada Oral Presencial, será determinado 
local, data e horário para comparecimento em documento convocatório. Na Chamada Oral Presencial, a CPSAI 
Local chamará oral e publicamente os candidatos, respeitando-se a classificação, conforme disponibilidade de 
vagas por curso e modalidade de concorrência.  
 

I - aqueles chamados que não estiverem presentes serão automaticamente desclassificados do processo 
seletivo;  

II - aqueles chamados e presentes serão imediatamente encaminhados para verificação de atendimento às 
regras do edital e, se achados conforme, terão matrícula efetuada; 

III - aqueles presentes, mas não chamados, permanecerão em lista de espera e deverão aguardar novas 
chamadas se houver.  

 
6.7 A entrega do Termo de manifestação de interesse em permanecer em Lista de Espera e/ou a presença dos 

candidatos na Chamada Oral Presencial não garantirão vaga, nem matrícula. As matrículas ocorrerão, por 
curso e grupo de vagas, respeitando-se a classificação dos candidatos e a disponibilidade de vagas. 

6.8 Havendo vaga(s) disponível(is) e a necessidade de convocar o(s) último(s) colocado(s) da(s) classificação(ões) 
para matrícula, caso haja candidatos com notas idênticas na(s) última(s) vaga(s), após observação do disposto 
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no item 3.3 do Edital N° 70/2019 do SiSU, o IFAM convocará todos os candidatos empatados para desempate 
no ato da matrícula, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do item 4 do 
Edital N° 70/2019 do SiSU. 
 
6.8.1 Nos casos de ocorrência do previsto no item 6.8 deste edital, o desempate ocorrerá conforme critérios 

determinados pelo § 2º do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: a prioridade de matrícula 
será dada ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor 
renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. 

 
6.9 As Chamadas de Lista de Espera serão divulgadas na página ESTUDE NO IFAM: 

http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/graduacao-2020-1 e/ou no mural do campus. 
6.10 Aqueles em Lista de Espera chamados para matrículas deverão comparecer ao campus dentro do período 

estipulado na Chamada, portando a documentação listada no tópico 8 deste edital. 
6.11 É de inteira responsabilidade do candidato e/ou de seu representante legal, em caso de menor idade, ficarem 

atentos e acompanharem todas as chamadas na página ESTUDE NO IFAM: 
http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/graduacao-2020-1 e, opcionalmente, no mural do campus, não podendo 
alegar desconhecimento. 

 
7 DA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS REGRAS E DA MATRÍCULA 

7.1 O ato da matrícula ocorrerá de forma presencial no campus para o qual o candidato concorreu à vaga e foi 
selecionado. 

7.2 Em caso de menor de idade, o candidato deverá estar acompanhado de seu representante legal. 
7.3 Para a matrícula, o candidato deverá apresentar a documentação listada no tópico 8 deste edital.  
7.4 No período da Matrícula, os candidatos chamados terão seus dados e documentos verificados para fins 

de deferimento ou indeferimento da matrícula. 
 

7.4.1 Será matriculado APENAS o candidato convocado que atenda comprovadamente a todas as regras 
e critérios determinados neste edital e aos requisitos legais e regulamentares pertinentes, inclusive 
aqueles previstos na Lei n°12.711, de 2012, e regulamentação em vigor. 
 

7.5 É obrigatória a apresentação do CPF do candidato no ato da matrícula, independentemente de sua idade. 
 
7.5.1 Caso o candidato não possa apresentar seu CPF no ato da matrícula, sendo confirmada a veracidade de 

seus outros dados, a CPSAI Local poderá estabelecer prazo para apresentação do CPF, tornando a 
matrícula do candidato condicionada à entrega do documento. 

 
7.6 Os candidatos PcD ou egressos de escolas públicas, se chamados para matrícula, deverão comparecer ao 

campus para aferição, portando a documentação comprobatória de suas autodeclarações, conforme tópico 8 
deste edital. 

7.7 Não serão realizadas aferições por procuração em casos de autodeclarados pretos, pardos, indígenas 
e/ou pessoas com deficiência.  

7.8 O candidato às reservas de vagas para egressos de escolas públicas poderá interpor recurso contra o resultado 
da aferição de autodeclaração de renda, até, no máximo, o dia seguinte ao do indeferimento da matrícula.  
 
7.8.1 Para interpor recurso contra o resultado da aferição de renda, o candidato deverá, até, no máximo, o dia 

seguinte ao do indeferimento da matrícula, imprimir, preencher, assinar e entregar, no protocolo do 
campus, o Formulário para Interposição de Recurso (ANEXO VII). 

7.8.2 O recurso deverá ser apresentado com argumentação lógica, consistente, clara e coerente. 
7.8.3 Na interposição de recurso, será permitida a adição de novos documentos.  
7.8.4 Os recursos serão analisados pela Comissão de Aferição de Autodeclarações e pela CPSAI Local. 

 
7.9 Será matriculado apenas o candidato que atenda a todas as regras, conforme grupo de vaga selecionado no ato 

da inscrição. 
7.10 O candidato convocado que não efetivar a sua respectiva matrícula no período estipulado será desclassificado 

e perderá seu direito à vaga, a qual será disponibilizada ao candidato na sequência do grupo de vagas, 
respeitando-se a ordem de classificação. 

7.11 É proibida a matrícula simultânea de um mesmo discente em dois ou mais Cursos de Graduação oferecidos no 
IFAM, conforme Art. 66 do Regulamento da Organização Didática-Acadêmica do IFAM. 

 
7.11.1 No ato da matrícula, o candidato deverá declarar por escrito não ser possuidor de matrícula em outra 

Instituição Pública de Ensino. 
7.11.2 Detectada a matrícula em dois cursos, no mesmo nível, no IFAM, o discente deverá ser notificado para 

http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/graduacao-2020-1
http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/graduacao-2020-1
http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/graduacao-2020-1
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fazer sua opção de curso. 
7.11.3 Quando detectada a matrícula simultânea em Cursos de Graduação, em 02 (duas) ou mais Instituições 

Públicas de Ensino, o discente será notificado para realizar sua escolha e definir em qual instituição 
manterá vínculo acadêmico. 

7.11.4 Será permitida a matricula em até 02 (dois) cursos de níveis distintos no IFAM, desde que não haja conflito 
de turno na oferta dos cursos. 
 

7.12 Em caso de matrícula por meio de PROCURAÇÃO, deverá ser apresentado, além dos documentos exigidos no 
tópico 8, os demais:  

 
I – original e cópia do documento de identidade do procurador; e 
II – original e cópia da Procuração, que ficará anexa ao processo de matrícula. 

 

7.13 Para os candidatos que concluíram o Ensino Médio no prazo de dois meses anteriores à data da matrícula e 
havendo atraso comprovado na emissão da documentação exigida no estabelecimento de origem, poderá ser 
realizada a Pré-matrícula utilizando: 
 
I - DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO expedida pela instituição de origem; 

II -  TERMO DE COMPROMISSO PARA ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E 
HISTÓRICO (ANEXO VI), assinado pelo candidato e por seu representante legal, em caso de menor de 
idade. 

 

7.13.1 O prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da pré-matrícula, poderá ser prorrogado por mais 60 
(sessenta) dias, quando a Instituição de origem do discente ingressante não confeccionar o documento 
comprobatório e definitivo de conclusão de curso a tempo, devendo, neste caso, emitir outra declaração 
de conclusão. 

7.13.2 Caso o candidato não apresente o Histórico Escolar ou Certificado do Ensino Médio dentro do prazo 
estipulado, ele será desclassificado e perderá o direito à vaga, a qual será destinada ao candidato seguinte 
na ordem de classificação. 

 
8 DA DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

8.1 Para realizar a matrícula, o candidato chamado deverá apresentar os seguintes documentos obrigatoriamente: 
 

I - Formulário de Matrícula, fornecido pelo campus no ato da matrícula, devidamente preenchido e assinado pelo 
discente e por seu representante legal, em caso de menor de idade; 

II - Questionário Socioeconômico (ANEXO III deste Edital), devidamente preenchido e assinado pelo discente, 
por seu representante legal, em caso de menor de idade; 

III -Termo de Ciência do Prazo de Integralização do Curso, fornecido pelo campus no ato da matrícula; 
IV - Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e cópia); 

a) Na impossibilidade de apresentação do Certificado de Conclusão de Curso no ato da matrícula, ver item 7.13 
deste edital. 

V -Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente (original e cópia); 
a) Na impossibilidade de apresentação do Histórico Escolar no ato da matrícula, ver item 7.13 deste edital. 

VI - Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 
VII - Carteira de Identidade ou Registro Geral (RG) (original e cópia); 
VIII - CPF (original e cópia); 

IX - Comprovante de residência com CEP atualizado (original e cópia); 
X - Comprovante de dispensa ou de cumprimento do Serviço Militar (certificado de reservista) - apenas para 

sexo masculino, quando maior de 18 anos (original e cópia); 
XI - Título de Eleitor (documento opcional para maiores de 16 anos de idade) (original e cópia); 

XII - 02 (duas) fotografias 3X4, recentes e de frente; 
XIII - Registro Nacional de Estrangeiro (apenas para candidatos estrangeiros); 
XIV - Passaporte com visto de estudante (apenas para candidatos estrangeiros). 

 

8.2 Candidatos convocados para matrícula oriundos de instituições estrangeiras deverão apresentar a tradução 
oficial ou adequação vocabular para o português de todos os documentos comprobatórios, os quais deverão ser 
devidamente autenticados pela autoridade consular brasileira, no país de origem. 

8.3 Os candidatos cotistas chamados para matrícula deverão comprovar o atendimento às regras cumulativas do 
grupo de vaga selecionado no ato da inscrição (PcD ou Reservas para egressos de escolas públicas). 

8.4 Os documentos para aferição de autodeclarações são relacionados a seguir: 
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I - Histórico Escolar para comprovação de ter cursado do 1º ao 3º ano do ensino médio em escolas públicas; 
II - Questionário Socioeconômico (ANEXO III); 
III - Comprovante de renda de todos os membros da família, conforme o disposto do Anexo II da Portaria Normativa 

Nº 18/2012, alterada pela Portaria Normativa nº 9, de 5 de maio de 2017, ambas do Ministério da Educação 
(ANEXO II deste edital); 

IV - Declaração de rendimento (ANEXO IV) para trabalhador informal, rural, autônomo e outros; 
V - Declaração Étnico-Racial (ANEXO V) para aquele que se autodeclarou preto, pardo ou indígena; 
VI - Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) ou Declaração Étnico-Racial assinada pela 

Liderança Indígena da comunidade a qual pertence, para candidato que se autodeclarou indígena (original e 
cópia). 

VII - Laudo Médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4° do Decreto N° 3.298/1999, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e/ou da 
Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) (original e cópia), para aquele que se declarou pessoa com 
deficiência. 

 

8.5 Os documentos poderão ser apresentados na forma de cópias autenticadas por cartório de registro civil ou na 
forma de cópias simples, mas estas deverão ser conferidas, no campus, com os originais e, se procedentes, 
carimbadas com a insígnia de conferência com o original, datadas e assinadas por servidor efetivo do campus. 

8.6 Não serão realizadas aferições de autodeclarações por procuração em casos de autodeclarados pretos, 
pardos, indígenas e/ou pessoas com deficiência.  
 

8.6.1 Serão aceitas procurações apenas para a aferição de ter cursado todo ensino médio em escolas 
pública e quanto à renda familiar bruta per capita. 

8.6.2 Quando a aferição de autodeclaração como egresso de escola pública e/ou quanto à renda for realizada 
por meio de PROCURAÇÃO, deverá ser apresentado, além dos documentos exigidos nos itens anteriores 
deste tópico, os demais:  

 
I – original e cópia do documento de identidade do procurador; e 
II – original e cópia da Procuração, que ficará anexa ao processo de matrícula. 

 

8.6.3 Ambas cópias serão autenticadas por servidor do IFAM e ficarão anexas ao processo de matrícula. 
 
9 DAS VAGAS REMANESCENTES 

9.1 Caracterizam-se como remanescentes, para fins deste Edital, as vagas não preenchidas mesmo após todas as 
chamadas para matrículas possíveis seguindo o fluxo de remanejamento de vagas disposto neste Edital, isto é: 
as vagas só serão remanescentes se não houver candidato algum em lista de espera do curso em questão. 

9.2 Havendo vagas remanescentes em um ou mais cursos neste edital e não havendo candidatos classificados em 
Lista de Espera do próprio curso, a Comissão Local poderá realizar, conforme viabilidade, a Chamada para 
Reopção de Curso dentro do mesmo edital e/ou para outro edital do campus, respeitando-se o 
ordenamento decrescente da MÉDIA DO ENEM e utilizando-se os mesmos critérios de desempate dispostos no 
edital do SISU n° 70/2019. 
 
9.2.1 Poderão concorrer à REOPÇÃO DE CURSO os candidatos classificados em Lista de Espera 
de outros cursos ofertados pelo IFAM no SISU 2019. 
9.2.2 Os procedimentos, prazos, horários e regras constarão no documento de Chamada para 
Reopção de Curso se houver. 
 

9.3 Caso as vagas não sejam preenchidas por meio da Reopção de Curso, elas serão disponibilizadas, em Ampla 
Concorrência, à comunidade em Edital ou Chamada Pública para novas inscrições, com seleção e 
classificação por Notas do ENEM 2017, 2018 ou 2019. 
 
9.3.1 Poderão concorrer os candidatos que tenham realizado pelo menos 1 (uma) das edições a 
seguir do ENEM: 2017 ou 2018 ou 2019. 
9.3.2 Os procedimentos, prazos, horários e regras constarão no documento da Chamada Pública 
ou no Edital se houver.  
 

9.4 Caso as vagas não sejam preenchidas por meio da nova seleção por notas do ENEM, elas serão 
disponibilizadas, em Ampla Concorrência, à comunidade em Edital ou Chamada Pública para novas 
inscrições, com seleção e classificação por Notas do Ensino Médio: português, matemática, física, química, 
biologia e história. 
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9.4.1 Os procedimentos, prazos, horários e regras constarão no documento da Chamada Pública 
ou no Edital se houver.  
 

9.5 Nos 3 (três) últimos dias úteis antes do término do prazo máximo para preenchimento de vagas neste processo 
seletivo, se ainda houver vagas remanescentes, a CPSAI Local poderá disponibilizá-las à comunidade, por meio 
de Chamada Pública para Matrículas, contanto que não exista lista de espera alguma para o curso. 

9.6 Havendo uma ou mais chamadas para preenchimento de vagas remanescentes, o candidato deverá seguir as 
orientações presentes no documento de Chamada e/ou no Edital publicados. 

9.7 As publicações, se houver, ocorrerão na página ESTUDE NO IFAM: 
http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/graduacao-2020-1 e/ou nos murais do campus 

 
 
10 DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
10.1 Este Processo Seletivo é válido até o término de todas as chamadas possíveis e permitidas para 2020/1 pelo 

Regulamento da Organização Didático-Acadêmica do IFAM – Resolução N° 94 – CONSUP/IFAM, de 23 de 
dezembro de 2015. 

10.2 O preenchimento das vagas previstas neste Edital deverá ocorrer até no máximo 30 (trinta) dias a contar do 
início do semestre letivo. 

 
11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato e/ou seu representante legal, em caso de menor de idade, 
acompanhar a publicação e a divulgação na imprensa, na internet e na página ESTUDE NO IFAM, de todos os 
documentos referentes ao processo seletivo de que trata este edital. 

11.2 A qualquer tempo, sendo constatada a inidoneidade das informações prestadas pelo candidato, ele será 
desclassificado, perdendo, se for o caso, o direito à vaga. 

11.3 Os casos omissos referentes a este Edital serão analisados e resolvidos pela Comissão Central de Processo 
Seletivo Acadêmico Institucional, em primeira instância, e pela Pró-Reitoria de Ensino, de forma definitiva e 
decisória. 

11.4 Os casos relacionados aos procedimentos de matrícula, tais como na recepção e averiguação documental, 
aferição de autodeclarações, são de competência exclusiva do campus e serão analisados e resolvidos pela 
CPSAI Local e/ou pela Coordenação de Registro Acadêmico deste campus, em primeira instância, e pela 
Diretoria de Ensino, ou equivalente do campus, em segunda instância de competência. 

11.5 Este Edital ficará sujeito a alterações fundamentadas na Lei n° 12.711/2012 e suas futuras normatizações, que 
serão divulgadas em erratas e/ou notas complementares. 

11.6 Este edital ficará sujeito a alterações fundamentadas no Art. 53 da Lei nº 9.784/99. 
11.7 Tanto as inscrições neste edital quanto os cursos ofertados pelo IFAM são inteiramente gratuitos. 
11.8 A criação de turmas no IFAM atenderá ao mínimo de 30 (trinta) vagas para as turmas iniciais, oriundas de 

Processo Seletivo. Ao IFAM é reservado o direito de cancelar a oferta de cursos deste edital que não 
preencherem no mínimo 30 vagas. 

11.9 O campus poderá, a seu critério e com autorização da Pró-Reitoria de Ensino, chamar a lista de espera deste 
edital para preenchimento de vagas remanescentes resultantes de cancelamentos, evasão, transferência, 
abandona, falecimento ou reopção de curso. 

11.10 O candidato convocado neste processo seletivo e matriculado que não comparecer às aulas nos primeiros 10 
(dez) dias letivos ininterruptos, do ano letivo corrente, sem prévia justificativa, perderá automaticamente a sua 
vaga no curso, atribuindo ao IFAM deliberar pelo preenchimento da vaga mediante a convocação dos próximos 
candidatos em lista de espera. 

11.11 Detectada a falsidade documental ou a prática de fraude para efetivação da matrícula, o discente terá sua 
matrícula cancelada, a qualquer  tempo,  encaminhando-se  o  respectivo  processo  à Direção Geral do campus 
para apuração de responsabilidade, na forma da Lei. 

 
12 INFORMAÇÕES 

12.1 No site do SiSU: http://sisu.mec.gov.br/ 
 

12.2 No site oficial do IFAM: www.ifam.edu.br. 

 
12.3 Na página ESTUDE NO IFAM: http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/graduacao-2020-1 

 
12.4 Nas Comissões Locais do Processo Seletivo Acadêmico Institucional: 

 campus Manaus Centro: 

ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nº 1.975, CENTRO  

CONTATO: (92) 3621-6758 / diren_cmc@ifam.edu.br 

http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/graduacao-2020-1
http://sisu.mec.gov.br/
http://www.ifam.edu.br/
http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/graduacao-2020-1
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO, das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

 campus Manaus Distrito Industrial: 

ENDEREÇO: AV. GOV. DANILO DE MATOS AREOSA, 1672, DISTRITO INDUSTRIAL. MANAUS/AM. 
CEP: 69075-351 

CONTATO: (92) 3614-6240 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 9h às 12h e 13:30h às 16h de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

 campus Manaus Zona Leste: 

ENDEREÇO: AV. COSME FERREIRA, 8045, GILBERTO MESTRINHO. EP: 69086-475. 

CONTATO: (92) 98435-0052 / 98435-8191 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 8h às 11:30h e 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

 campus Parintins: 

ENDEREÇO: ESTRADA ODOVALDO NOVO SN - ANINGA/PARANANEMA 

CONTATO: (92) 3533-4607 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

 campus Presidente Figueiredo: 

ENDEREÇO: AV. ONÇA PINTADA, S/N – GALO DA SERRA 

CONTATO: (92) 3324-1032 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

 
12.5 Na Comissão Central do Processo Seletivo Acadêmico Institucional – CPSAI: 
Telefone: (92) 3306-0026, das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
E-mail: cpsai.selecao@ifam.edu.br 

 
 

Manaus (AM), 21 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Antonio Venâncio Castelo Branco 
Reitor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpsai.selecao@ifam.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO  

COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS 
 

ANEXOS 
 
 

I - CRONOGRAMA; 
 
II – ROL MÍNIMO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL; 
 
III - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO; 
 
IV – DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO; 
 
V – AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL; 
 
VI – TERMO DE COMPROMISSO PARA ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO 
 
VII - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS; 
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ANEXO I 
CRONOGRAMA 

 

ETAPAS ATIVIDADES DATAS LOCAIS 

1  INSCRIÇÕES  
21 a 26 de janeiro 

de 2020 
Plataforma do SISU 

2  
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA 

CHAMADA REGULAR 

28 de janeiro de 

2020 
Plataforma do SISU 

3  
DIVULGAÇÃO DA PRIMEIRA CHAMADA 

PARA MATRÍCULAS 

28 de janeiro de 

2020 (após 16h) 
ESTUDE NO IFAM 

4  
VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS 

REGRAS E MATRÍCULAS 

29 de janeiro a 04 

de fevereiro de 

2020 

CAMPUS 

5  
CHAMADAS DE LISTAS DE ESPERA 

PARA MATRÍCULAS (se houver) 

A partir de 07 de 

fevereiro de 2020 
ESTUDE NO IFAM 

6  
PRAZO FINAL DE VALIDADE DO 

PROCESSO SELETIVO  

30 dias após 

início do 

ano/semestre 

letivo 
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ANEXO II 

ROL DE DOCUMENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR BRUTA 
MENSAL CONFORME PORTARIA NORMATIVA N° 18/2002 

 

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS 

1.1 Contracheques; 

1.2 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, 

quando houver; 

1.3 CTPS registrada e atualizada; 

1.4  CTPS registrada  e  atualizada  ou  carnê  do  INSS  com  recolhimento  em  dia,  no  caso  de empregada doméstica; 

1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 

1.6 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

2. ATIVIDADE RURAL 

2.1 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, 

quando houver; 

2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; 

2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for 

o caso; 

2.4 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas; 

2.5 Notas fiscais de vendas. 

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício; 

3.2 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, 

quando houver; 

3.3 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 

4.1 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, 

quando houver; 

4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua família, quando 

for o caso; 

4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; 

4.4 Extratos bancários dos últimos três meses. 

5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver. 

5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de 

recebimentos. 
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ANEXO III 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL 
   
1 IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE: 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Curso: _____________________Nº de Matrícula: ___________Série/ Turma____________ Turno: _______            

CPF: ___________________________     RG:  ____________ Cor/raça: ________________ 

Endereço:  ______________________________________________________________________ 

Bairro:__________________    Ponto de referência:  _____________________________________ 

Telefones:   Residência: __________    Celular:   _______________ Recado:___________________ 

E-mail: __________________________  

Etnia: (  ) amarela (  )branca  (  )parda  (  )negra  (  )indígena (  )outros____________________ 

Data do Nascimento: __________________ Sexo: (  )Feminino     (  )Masculino     

Filiação: ______________________________________________________________________________ 

              ______________________________________________________________________________ 

Você é do Município do campus: (  )Sim  (  )Não.  
Reside no Município há quanto tempo:_______________________ 
Em qual município e estado residia anteriormente:_____________________ 

 
 
 

2 SITUAÇÃO HABITACIONAL DO ESTUDANTE: 
2.1 Tipo de moradia de sua família: 
             (   ) Própria (   ) Alugada(  ) Cedida (   ) Outros. Quais?___________________________________________ 
 
3 MARQUE UM "X" NA QUANTIDADE DE BENS EXISTENTES NO LOCAL QUE VOCÊ MORA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 SITUAÇÃO FAMILIAR: 
4.1 Estado Civil do Estudante:  
             Solteiro(a) (    ) Casado(a) (    ) Viúvo(a) (    ) Divorciado(a) (    ) Vive com companheiro(a) (    )  
             Outros (    ). Qual?___________________ 
4.2 Estado Civil dos pais do Estudante:   
             Casados (    )   Separados (    )   Pai falecido (    )   Mãe falecida (    )  Outros (    ). Qual?___________________ 
4.3 No caso de pais separados, você ou seus pais recebem pensão alimentícia? 
             Não (    )                  Sim(   ) Valor: R$ __________________ 
4.4 Você tem filhos? 
             Não (    )                  Sim(   ) Se sim, informe quantos filhos você tem e a idade: ________________ 
4.5 Você paga pensão alimentícia a filhos ou ex-conjuge? 
             Não (    )                  Sim(   ) Valor: R$ __________________ 
4.6 Você recebe pensão alimentícia para seus filhos? 
             Não (    )                  Sim(   ) Valor: R$ __________________ 
 
 
5 COMPOSIÇÃO FAMILIAR E SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA: 
5.1 Escreva os nomes de todas as pessoas do seu grupo familiar, inclusive o seu: 

 Discriminação Quantidade  Quantidade 

 
 

0 1 2 3 Discriminação 0 1 2 3 

Moto     Carro     

TV por assinatura     Tablet     

Internet     Micro computador     

Linha Telefônica     Computador NoteBook     

Máquina de lavar roupa     Celular     

Ar condicionado          

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS ITENS DESTE QUESTIONÁRIO 

 
 
 

Foto 3x4 
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N° Nome do membro da família Parentesco Escolaridade 
Profissão/ 
Ocupação 

Idade 
Renda 
mensal (R$) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

 
5.2 Das pessoas citadas acima. alguma estuda no IFAM? 
             Não (    )                  Sim(   ) Caso sim, em que campus estuda? _______________________________________ 
             Quem? ____________________________________Curso: _______________________________________ 
 
6 DADOS DE SAÚDE: 
6.1 Você é portador de alguma deficiência: 
             (  ) nenhuma         (   ) visual        (   ) física/motora  (   )auditiva          (   )de fala        
6.2 Existe caso de doença grave ou crônica no Núcleo familiar? Caso sim, relacione-o (s) abaixo: 

Nome Grau de parentesco Doença Despesa mensal 

    

    

 
7 GASTOS FAMILIARES MENSAIS: 

Despesas: Sim Não Valor 
aproximado 

Despesas: Sim Não Valor 
aproximado 

Aluguel    Saúde (dentista)    

Prestação da casa própria    Alimentação     

Condomínio    Farmácia    

Agua    Seguro(saúde,vida, 
carro,outros). 

   

Telefone (celular+fixo)    Gás    

Energia Elétrica    Transporte    

Combustível    Internet    

Empréstimo bancário    Vestuário    

Educação    Empregada doméstica    

 
8 CONDIÇÕES DE TRANSPORTE: 
8.1 Que meio de transporte vai  utilizar para chegar ao seu campus- IFAM? 
(   ) a pé (   )carona (   )bicicleta (   )transporte coletivo (ônibus)  (   ) transporte próprio(carro) (   ) moto   (   ) outros. 
Qual?_________________________ 
8.2 Quem será responsavel pelo  pagamento do transporte escolar?  
8.3 Quanto tempo gasta entre o Campus (IFAM) até sua residência?  
8.4 Qual  será o seu gasto mensal com transporte até o IFAM?__________________________________ 
 
9 ESCOLA DE ORIGEM ANTES DE ESTUDAR NO IFAM FOI EM: 
(  ) Escola Municipal  (  ) Escola Estadual (  )Escola Particular:  (  ) Com bolsa integral (   ) Com bolsa parcial (  )sem 
bolsa 
 
10 MARQUE O(S) BENEFÍCIO(S) ESSENCIAIS PARA SUA PERMANENCIA E EXITO NO CURSO DO IFAM  
DE SEU INTERESSE: 
(   ) Alimentação  (   ) Transporte  (   ) Moradia  (  )Material Didático Pedagógico e Escolar   (  ) Creche  
11 PLANOS AO CONCLUIR O CURSO: Indique quais são os seus objetivos ao concluir o Curso 
(  ) Emprego   (  )Continuar os estudos   (  ) ainda não decidiu 
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12 JUSTIFIQUE O MOTIVO DA SOLICITAÇÃO DO BENEFÍCIO: Porque os benefícios indicados no item 10 
são essenciais para sua permanência e êxito no curso do campus IFAM 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________ 
Declaro serem verdadeiras todas as informações aqui prestadas nesse Cadastro Socioeconômico 

 
 

Cidade e data: _____________________________,  ___/___/____                                                   
                                                                                                                                                                                                              
________________________________________    _____________________________________ 
                       Assinatura do Estudante                             Assinatura dos Pais e/ou Responsável  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA OS DISCENTES QUE SOLICITAREM BENEFICIOS DESCRITOS NO ITEM 10 DESTE 

QUESTIONARIO SOCIO ECONOMICO É OBRIGATORIO A ENTREGAR DA COPIA DO RG, CPF E 

DECLARAÇÃO DE RENDA. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO  

TRABALHADORES INFORMAIS, RURAIS, AUTÔNOMOS E OUTROS 

Eu, ________________________________________________________________________ (nome do candidato), 

brasileiro(a), estado civil ________________, portador(a) do RG n° _________________________e do CPF n° 

__________________________________, residente no endereço 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________, na cidade de ___________________________, DECLARO, para os 

devidos fins de direitos que: 

Marque 01 (uma) ou mais das opções a seguir: 
 

a) ( ) possuo trabalhos informais, com ganhos mensais aproximados de R$ 
___________________________________ desenvolvendo a atividade de 
______________________________________ 

 
 

b) ( ) sou trabalhador rural, com ganhos mensais aproximados de R$ 
___________________________________, desenvolvendo atividade na função de 
_____________________________  

 
c) ( ) sou trabalhador autônomo / profissional liberal, no ramo de 

_________________________________________, com ganhos mensais aproximados de 
R$_______________________________________, desenvolvendo a função de 
_____________________________  

 
 

d) ( ) outro: ___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

DECLARO ainda estar ciente de que a falsidade das declarações por mim firmadas no presente documento poderá 

ensejar sanções civis, criminais e administrativas, além da minha desclassificação neste processo seletico e do 

cancelamento da matrícula caso a tenha efetivado. 

Por ser verdade, firmo e dato a presente declaração. 

 
 ,  de  de 201  . 

     (Local)    (Data) 
 

 

Assinatura do declarante 
 

 

Assinatura do representante legal (em caso de menor de idade) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 
(PARA CANDIDATOS INSCRITOS EM VAGAS PARA AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS, INDÍGENAS) 

 
 
Eu, ________________________________________________________________________ (nome do candidato), 

brasileiro(a), estado civil ________________, portador(a) do RG n° _________________________e do CPF n° 

__________________________________, residente no endereço 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________, na cidade de ___________________________, DECLARO, sob pena 

da Lei e para o fim específico de concorrer à reserva de vagas no Edital N° __/20__ do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Amazonas, que me identifico como __________________________ (Preto / Pardo / 

Indígena). 

 
 
DECLARO ainda estar ciente de que a falsidade das declarações por mim firmadas no presente documento poderá 

ensejar sanções civis, criminais e administrativas, além da minha desclassificação neste processo seletivo e do 

cancelamento da matrícula caso a tenha efetivado. 

 

Por ser verdade, firmo e dato a presente declaração. 

 
 
 
 

  ,  de  de 201  . 
       (Local)    (Data) 
 
 
 
 
 
 

  

Assinatura do declarante 
 

 
 

Assinatura do representante legal (em caso de menor de idade) 

 

 

 

Assinatura da Liderança Indígena Local (em caso de candidato indígena) 
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ANEXO VI 

TERMO DE COMPROMISSO PARA ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E DO 
HISTÓRICO 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________ (nome do candidato), de RG n° 

___________________, portador do CPF n° _______________________, aprovado e convocado para matrícula no 

Curso de Graduação em ________________________________________ do campus 

__________________________________, no Edital N° ___/20___, COMPROMETO-ME a apresentar o 

___________________________________________________ (Certificado de Conclusão do Ensino Médio / 

Histórico Escolar do Ensino Médio) em 30 dias a contar a partir da efetuação da Pré-Matrícula condicionada e 

DECLARO estar ciente que deverei apresentar nova declaração de conclusão se a minha Instituição de origem não 

confeccionar o documento comprobatório e definitivo de conclusão de curso a tempo. DECLARO, por fim, estar ciente 

que a não apresentação do documento dentro do prazo estipulado acarretará na desclassificação neste processo 

seletivo e no cancelamento da Pré-Matrícula, perdendo o direito à vaga. 

 

 

 

 

 ,  de  de 201  . 
       (Local)    (Data) 

 

 

 

 

 

Assinatura do declarante 
 

 
 

Assinatura do representante legal (em caso de menor de idade) 
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ANEXO VII 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

NOME COMPLETO NÚMERO DA INSCRIÇÃO 

  

NÚMERO DA IDENTIDADE NÚMERO DO EDITAL 

  

NÚMERO DO CPF TELEFONE 

 (     ) 

NOME DO CURSO ESCOLHIDO E CAMPUS 

 

 
JUSTIFICATIVA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
______________ , _______/ ______ / __________ 
         LOCAL                           DATA 

 
 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

 


