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RETIFICAÇÃO DE 30 DE MARÇO DE 2021 EDITAL Nº 25/2021  

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DISCENTE PARA O CURSO DE FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS NÃO LICENCIADOS DO CAMPUS FARROUPILHA DO 

IFRS 

Item 8.12 

 

Onde se lê: 

8.12 A/O candidata/candidato inscrita/inscrito na reserva de vaga de Pessoa com 

Deficiência (PcD) deverá comprovar sua condição anexando, juntamente com os 

documentos da matrícula, o Laudo Médico com a Classificação Internacional de Doença 

(CID), emitido dentro dos últimos doze meses, que será analisado de acordo a 

classificação apresentada no Art. 4º do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 

5.296/04 (Art.5º § 1º, inciso I) e na Lei nº 12.764/12 (Art.1º § 2º). 

 

Leia-se: 

8.12 A/O candidata/candidato inscrita/inscrito na reserva de vaga de Pessoa com 

Deficiência (PcD) deverá comprovar sua condição anexando, juntamente com os 

documentos da matrícula, o Laudo Médico com a Classificação Internacional de Doença 

(CID), emitido dentro dos últimos doze meses, que será analisado de acordo a 

classificação apresentada no Art. 4º do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 

5.296/04 (Art.5º § 1º, inciso I), na Lei nº 12.764/12 (Art.1º § 2º) e na Lei nº 14.126/21. 

 

Anexo II 

 

Onde se lê: 

1.4 (…) 

§7º Consideram-se Pessoas com Deficiência (PcD) aquelas que se enquadram na 

classificação apresentada no Art. 4º do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 

5.296/04 (Art. 5º, §1º, inciso I) e na Lei 12.764/12 (Art. 1º, § 2º). 

 

Leia-se: 

1.4 (…) 

§7º Consideram-se Pessoas com Deficiência (PcD) aquelas que se enquadram na 

classificação apresentada no Art. 4º do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 

5.296/04 (Art. 5º, §1º, inciso I), na Lei 12.764/12 (Art. 1º, § 2º) e na Lei nº 14.126/21. 
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Anexo V 

 

Onde se lê: 

O Candidato deve declarar no Formulário Eletrônico que não acumula vaga em curso 

superior de instituição pública de ensino superior ou em instituição privada de ensino 

superior com bolsa de estudo – PROUNI– em qualquer porcentagem. 

 

Leia-se: 

A/O Candidata/Candidato deve declarar no Formulário Eletrônico que não acumula vaga 

em curso superior de instituição pública de ensino superior ou em instituição privada de 

ensino superior com bolsa de estudo – PROUNI – em qualquer porcentagem (Anexo XIII). 

 

Onde se lê: 

Declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino médio, informando em quais escolas o 
candidato estudou todas as séries ou anos; 

 

Leia-se: 

Declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino médio, informando em quais escolas o 
candidato estudou todas as séries ou anos; 

Candidata/Candidato egressa/egresso de escola pública aprovado via reserva de vaga 

escola pública que tenha obtido certificação do Ensino Médio do Enem, Encceja ou 

equivalente deverá preencher eletronicamente a Declaração de não ter estudado em 

escola particular o Ensino Médio (Anexo XII). 
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Anexo VIII 

 

Onde se lê: 

(Deverá ser preenchida uma declaração para a/o candidata/o e para cada familiar com 14 

(quatorze) anos ou mais) 

 

Leia-se: 

(Deverá ser preenchida uma declaração para a/o candidata/o e para cada familiar) 

 

Bento Gonçalves (RS), 30 de março de 2021. 

 

 

 

 
JÚLIO XANDRO HECK 

Reitor do IFRS 
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ANEXO XII 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER ESTUDADO EM ESCOLAS PARTICULARES 

(Preenchimento de forma eletrônica no link que será disponibilizado) 

Eu, _______________________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o 

Nº __________________________, portador(a) do RG Nº _______________________________, 

residente e domiciliado (a) na_____________________________________________________ 

Nº ______, bairro____________________________________________________, município de 

_______________________________________________, declaro, para fins de apresentação ao 

Processo Seletivo IFRS/2021/1, curso ______________________________________, campus 

______________________________ sob as penas da lei*, que em nenhum momento cursei em 

escolas particulares parte ou a totalidade do Ensino Médio, e estou ciente de que, em caso de 

falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no Código Penal* e às demais sanções 

legais aplicáveis.  

 
Local e data 

 

 
 
 
 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 
 

 

 
  
 
 

Assinatura do(a) responsável, se o(a) 
candidato(a) for menor de idade 

 
 

 

*O Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal - Falsidade ideológica  
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:  
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, se o documento é particular. 
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ANEXO XIII 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE VAGA DE CURSO SUPERIOR 

(Preenchimento de forma eletrônica no link que será disponibilizado) 

Eu,   ___________________________________________________________________, 

RG: ______________________________, CPF:____________________________, 

declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que não ocupo vaga em curso superior de 

instituição pública de ensino, conforme proíbe a lei 12.089/2009 em seu Art. 2o, nem em 

instituição privada de ensino superior com bolsa de estudo PROUNI em qualquer 

porcentagem, de acordo com o Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005, Art.2º parágrafo 

3º que proíbe esta conduta. 

   

  

___________________________, _____ de _______________ de 20__. 

  

  

___________________________________ 

Assinatura da/do declarante 


