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Em atendimento à Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 
2016, ao Decreto n. 7.824, de 11 de outubro de 2012, alterado pelo Decreto nº 9034, de 20 de abril de 2017 e às 
Portarias Normativas do Ministério da Educação nº. 18/12, de 11 de outubro de 2012, nº. 21/12, de 5 de 
novembro de 2012 e nº 9/2017, de 05 de maio de 2017, o candidato deverá assinalar a opção abaixo, na qual se 
encaixa, e, posteriormente, deverá transcrever sua opção na folha seguinte: 

 
(  ) Sou candidato concorrente as vagas de ampla concorrência, independentemente de renda ou de escola 

(Grupo C) 

 
( ) Sou candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursei 
integralmente o ensino médio em escolas públicas ou obtive certificado de conclusão do ensino médio com 
base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou demais exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino e, em nenhum 
momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares ( Grupo B) 
 
( ) Sou candidato com deficiência, renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursei 
integralmente o ensino médio em escolas públicas ou obtive certificado de conclusão do ensino médio com 
base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou demais exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino e, em nenhum 
momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares (Grupo B1) 

 
( ) Sou candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 
a 1,5 salário mínimo, cursei integralmente o ensino médio em escolas públicas ou obtive certificado de 
conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou demais 
exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais 
de ensino e, em nenhum momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares (Grupo A) 

 
( ) Sou candidato com deficiência, autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda familiar bruta per capita 
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, cursei integralmente o ensino médio em escolas públicas ou obtive 
certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 
ou demais exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas 
estaduais de ensino e, em nenhum momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares ( Grupo A1) 

 
( ) Sou candidato que, independentemente da renda familiar bruta per capita, cursei integralmente o ensino 
médio em escolas públicas ou obtive certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do 
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou demais exames de certificação de competência ou de avaliação 
de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino e, em nenhum momento, cursei parte do 
ensino médio em escolas particulares (Grupo E) 
 
( ) Sou candidato com deficiência que, independentemente da renda familiar bruta per capita, cursei 
integralmente o ensino médio em escolas públicas ou obtive certificado de conclusão do ensino médio com 
base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou demais exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino e, em nenhum 
momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares (Grupo E1) 

 
( ) Sou candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena que, independentemente da renda familiar bruta per 
capita, cursei integralmente o ensino médio em escolas públicas ou obtive certificado de conclusão do ensino 
médio com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou demais exames de certificação 
de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino e, em 
nenhum momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares (Grupo D) 
 
( ) Sou candidato com deficiência, autodeclarado preto, pardo ou indígena que, independentemente da renda 
familiar bruta per capita, cursei integralmente o ensino médio em escolas públicas ou obtive certificado de 
conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou demais 
exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais 
de ensino e e , em nenhum momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares (Grupo D1) 
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MODELO DA DECLARAÇÃO 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Local e data 
 

assinatura 
 
 
Use este espaço para redigir a declaração: 
 


