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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA DE CANDIDATOS COTISTAS  
 
 

1. Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia), conforme item 12.3 do edital; 
2. Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI), apenas para candidato (a)s que se autodeclararam 

indígenas, conforme item 12.12 do edital;.  
3. Carteira de Identidade (original e cópia), conforme item 12.4 do edital; 
4. CPF (original e cópia), conforme item 12.5 do edital;  
5. Comprovante de residência com CEP atualizado (original e cópia), conforme item 12.6 do edital; 
6. Título de Eleitor (documento opcional para maiores de 16 anos) - (original e cópia), conforme item 12.7 do edital;  
7. 03 (três) fotografias 3X4, atuais, de frente, colorida, mas com o fundo branco, sem retoque ou tratamento de imagem; 

conforme item 12.8 do edital;  
8. 01 (três) fotografia 3X4, atuais, de frente, colorida, mas com o fundo branco, sem retoque ou tratamento de imagem; citada 

no item 12.8 do edital, porém em formato PDF- somente para candidatos autodeclarados e aprovados nas vagas destinadas 

aos PPI;  
9. Registro Nacional de Estrangeiro (apenas para candidato (a)s estrangeiros), conforme item 12.10 do edital; 
10. Passaporte com visto de estudante (apenas para candidato (a)s estrangeiros), conforme item 12.11 do edital; 
11. Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental para os candidatos convocados para matrícula nos cursos técnicos de 

nível médio na forma Integrada e PROEJA (original e cópia); e do Ensino Médio para os candidatos convocados para 
matrícula nos cursos técnicos de nível médio na forma subsequente e para Graduação. Na impossibilidade de apresentação 
do Certificado aqui citado, o (a) candidato (a) classificado (a) e selecionado (a) poderá apresentar uma Declaração de 
Conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, conforme for o caso, a qual terá validade por um período de 30 
(trinta) dias a contar da data de sua emissão, conforme os itens 12.1 e 12.1.1 do edital;  

12. Histórico Escolar do Ensino Fundamental para os candidatos convocados para matrícula nos cursos técnicos de nível 

médio na forma Integrada e PROEJA (original e cópia); e do Ensino Médio para os candidatos convocados para matrícula 
nos cursos técnicos de nível médio na forma subsequente e para Graduação (original e cópia). Na impossibilidade de 
apresentação do citado Histórico Escolar no ato da matrícula, o (a) candidato (a) poderá apresentar uma Declaração de 
Conclusão por um período de 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão desde que a mesma seja acompanhada de 
boletim escolar de cada ano ou de histórico escolar parcial contendo as médias finais que possibilitem a comprovação das 
médias informadas no ato da inscrição, conforme os itens 12.2 e 12.1.1 do edital;  

13. Questionário Socioeconômico – disponibilizado no ato da matrícula, conforme item 12.9 do edital; 
14. Laudo Médico indicando a condição do candidato (a) como PcD, o referido CID (Classificação Internacional de Doenças) 

e/ou CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade), tipo e o grau de deficiência que possui, conforme itens 12.19 e 
12.19.1 do edital. Somente para candidatos (as) aprovados (as) nas vagas destinadas a PcD.  

15. Autodeclaração cor/etnia disponibilizada no ato da matrícula pela Subcomissão de Verificação das cotas raciais no 
momento da entrevista. Somente para o (a) candidato (a) que tenha se autodeclarado PPI; 

16. Comparecer para entrevista gravada em áudio e/ou vídeo, a serem considerados, tão somente, os aspectos fenotípicos do 
candidato no mesmo dia destinado à matricula. Somente para o (a) candidato (a) tenha se autodeclarado PPI; 

17. Parecer da Comissão de Verificação da veracidade da autodeclaração, somente para o (a) candidato (a) que tenha se 
autodeclarado PPI, conforme item 12.16 do edital, validada após o comparecimento do candidato (a) para entrevista 

gravada em áudio e/ou vídeo, na qual serão considerados somente os aspectos fenotípicos; 
18. Parecer do (a) Assistente Social do campus do IFAM somente para os candidatos(as) aprovados(as) na reserva de 

vagas para alunos egressos de escola pública, conforme item 12.16 do edital;  
19. Comprovante de renda de todos os membros da família com idade a partir de 18 anos, item 12.5 do edital. Somente 

para os candidatos(as) aprovados(as) na reserva de vagas para alunos egressos de escola pública, conforme descrito 

abaixo:      
 Empregados Formais: Contracheque referente aos últimos três meses trabalhados ou declaração de 
imposto de renda 2015 (cópia); 
 Trabalhadores Informais: Carteira de trabalho (página do contrato de trabalho onde está registrado o 
último vínculo trabalhista e identificação do trabalhador); declaração de renda (modelo I, II ou III, dependendo 
do caso), conforme modelo em anexo (cópia); 
 Trabalhadores Autônomos: declaração de imposto de renda 2015 ou declaração de renda (modelo III) 
conforme modelo em anexo (cópia); 
 Trabalhadores Rurais ou Pescadores: Carteira de agricultor ou pescador acompanhada da declaração 
de renda ou declaração de imposto de renda 2015 (modelo I e III caso não possua a carteira de 
agricultor/pescador, dependendo do caso) (cópia); 
 Desempregados: Carteira de trabalho (página de contrato de trabalho onde está registrado o último 
vínculo trabalhista e identificação); declaração de renda (modelo II caso não possua nenhum tipo de renda; e 
I para quem tem algum tipo de renda provinda de qualquer atividade laboral na informalidade), conforme 
modelo em anexo (cópia); 
 Aposentados: Três últimos extratos bancários contendo os valores creditados pelo INSS constando o 
nome do Beneficiário ou contracheque dos últimos três meses, caso seja servidor público; 
 Beneficiários de Programas Assistenciais (tais como: Bolsa Família/BPC): Cartão de benefício e os três 
últimos comprovantes dos saques do benefício (cópia); 
 Comprovante de pensão alimentícia, se os pais ou o candidato receberem (referente aos últimos três  
meses recebidos). 
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.  

MODELO I 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENDA - TRABALHADOR INFORMAL 
 

 

 
 
 
Eu, ____________________________________________________________________________inscrito no 

CPF sob o Nº_____________________________, RG Nº____________________ residente nesta cidade, à 

rua ______________________________________________________ bairro _____________________, 

declaro que minha renda média nos últimos três meses foi no valor de R$ 

__________________________ (____________________________________________________________) 

na condição de 

_______________________________________________________________________________________. 

Declaro, que as informações acima apresentadas são verdadeiras e de minha inteira 

responsabilidade. 

 

 

                                 Manaus,  ______de_________________ de __________ 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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MODELO II 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR RENDA  
 

 

 
 
 
Eu, ____________________________________________________________________________inscrito no 

CPF sob o Nº __________________________, RG Nº_________________________ residente nesta cidade, 

à rua ____________________________________________________Bairro _________________________, 

declaro que atualmente não estou desenvolvendo nenhuma atividade laboral que gere renda. 

  

 

                                 Manaus,  ______de_________________ de __________ 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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MODELO III 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RENDA PARA AUTÔNOMOS 
 

 

 
 
 
Eu, ____________________________________________________________________________inscrito no 

CPF sob o Nº __________________________, RG Nº_________________________ residente nesta cidade, 

à rua ____________________________________________________Bairro _________________________, 

declaro para os devidos fins, que minha renda média nos últimos três meses foi de R$ 

_______________ (________________________________________________________) mensais, 

resultantes do exercício de minha profissão de ____________________________________.   

 

 

                                 Manaus,  ______de_________________ de __________ 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 

 


