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ANEXO III  
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E FORMULÁRIOS 

 
As/Os candidatas/candidatos aprovadas/aprovados deverão efetivar a matrícula no curso para o 
qual foram aprovadas/aprovados no link que será divulgado juntamente com o resultado do 
processo seletivo, enviando os documentos exigidos neste Edital 

TODAS/TODOS CANDIDATAS/CANDIDATOS APROVADAS/APROVADOS EM QUALQUER UM 
DOS CURSOS DEVEM APRESENTAR: 

(__) Carteira de identidade ou documento equivalente; 

● O que é documento equivalente? Documentos com foto, expedidos por órgãos das Secretarias 
de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar, Ministério do Trabalho, Ordens ou Conselhos de 
Classe legalmente reconhecidos, ou Conselho Nacional de Trânsito (Carteira Nacional de 
Habilitação expedida na forma da Lei 9.503/97, com fotografia); 

(__)Documento onde conste o nº do CPF. 

 

Aprovados em Cursos EJA, Concomitante e Concomitante/Subsequente: 
(__) Comprovação de Conclusão do Ensino Fundamental na forma de: 

o Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental emitidos por instituição 
oficial credenciada pelo Ministério da Educação; ou  

o Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental obtido através de exames de certificação de 
competências do tipo, ENCCEJA ou equivalente. 

Aprovados em Cursos Concomitantes e Concomitante/Subsequente: 
(__) Comprovante de matrícula no Ensino Médio. 

Aprovados em Cursos Superiores e Subsequente: 
(__) Comprovação de Conclusão do Ensino Médio na forma de: 

● Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio (No caso de candidata/candidato 
que cursou o Ensino Médio Integrado e que ainda não tenha concluído o Estágio 
Profissionalizante, apresentar o Histórico Escolar ou outro documento oficial que comprove 
que cursou e foi aprovado em todos os componentes curriculares do Ensino Médio Integrado); 
ou 

● Certificado de Conclusão do Ensino Médio obtido através de exames de certificação de 
competências do tipo ENEM, ENCCEJA ou equivalente; ou 

● Diploma do curso superior. 
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(__) Comprovante de vacinação contra Covid-19 (ao menos uma dose); 
● Comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido no momento da 
vacinação por instituição governamental brasileira ou estrangeira; ou 
● Carteira de vacinação digital, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde - Conecte SUS.   

(__) Declaração de membro de Comunidade indígena 

● Autodeclaração de membro de Comunidade indígena; e 
● RANI; ou  
● Declaração atestada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI); ou 
● Declaração de que pertença a grupo étnico indígena emitida por liderança indígena de 

sua comunidade. 

(__) Se candidata/candidato concluiu o ensino fundamental no exterior: 
o Declaração de Equivalência de Estudos do Conselho Estadual de Educação;  

(__) Se candidata/candidato estrangeira/estrangeiro apresentar: 
o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); ou  
o Passaporte com visto de estudante; ou  
o Outro documento que por previsão legal permita que o estrangeiro estude no Brasil. 

(__) Se candidata/candidato mudou de nome, apresentar: 
o Certidão de comprovação. 

  
  


