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DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

De 16 a 18 de julho de 2014, os candidatos classificados em 1ª chamada e os 50 (cinquenta) primeiros candidatos suplentes (para possíveis chamadas posteriores), 

deverão entregar na sede do polo presencial para o qual se inscreveram e cujo endereço e horário encontram-se no item 6.2.2 do Edital de inscrições nº 027/2014, a 

documentação para efetivação da matrícula , de que tratam os itens 2.4 e 6.2.1 do mesmo edital.  

Orientações gerais sobre a apresentação da documentação para efetivação da matrícula: 

• Formulário para Cálculo da Renda Familiar:  Obrigatório para candidatos classificados pelo critério da renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional. Este 

documento o candidato deverá entregar preenchido, autenticado ou com nome, CPF e assinatura de duas testemunhas; 

• Relação de documentos exigidos para comprovação da renda familiar  declarada no Formulário para Cálculo da composição da renda familiar : O candidato 

deverá anexar os comprovantes de rendimentos que deram origem à composição de renda declarada no Formulário de Cálculo da Composição da Renda Familiar. 

• Relação de documentos exigidos para efetivação da m atrícula: Observar que os documentos item “1” deste arquivo, relaciona os documentos exigidos para 

TODOS os candidatos e o item “2” relacionada os documentos exigidos para cada caso do sistema de reserva de vagas. 

• O candidato deve verificar a coluna “RESERVA DE VAGAS DE SELEÇÃO ” da lista de classificados em 1ª chamada e respectivos suplentes para e conferir 

para qual sistema foi classificado e entregar os documentos exigidos para esta reserva. 

• O candidato participante do sistema de reserva de vagas, mas classificado como sem reserva de vagas ( conferir na coluna "Reserva de Vagas de Seleção" da 

lista de classificados) , fica desobrigado de apresentar a documentação referente à reserva de vagas, na qual se inscreveu.  

• Todos os candidatos classificados nos Cursos Técnico em Manutenção e Suporte em Informática EaD, do Polo de Faxinal do Soturno e Técnico em Mecânica EaD, 

do Polo de São Francisco de Paula também estão desobrigados de apresentar a documentação referente a reserva de vagas, uma vez que o número de candidatos 

foi inferior ao número de vagas; 
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• Observa-se que os candidatos oriundos do ensino fundamental público deverão entregar, além do Histórico Escolar do Ensino Médio , também o  histórico escolar 

do Ensino Fundamental, ambos original e cópia; 

• Salienta-se que o candidato que não entregar a documentação dentro dos prazos de que trata o edital perderá o direito a vaga. Confira o cronograma anexo ao 

edital de seleção; 

 
 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EFETIVAR A MATRÍCULA 
 

1. DOCUMENTOS PARA TODOS CANDIDATOS SELECIONADOS (Item 6.2.1 do Edital n.027/2014 - CTISM/Politécnico) 

 

CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES  

1. Histórico Escolar do Ensino Médio (original  e fotocópia). Enviar ao CTISM ORIGINAL  E FOTOCÓPIA 

2. Carteira de Identidade (original e fotocópia). Apresentar a original no polo e enviar para o CTISM a fotocópia 

3. Cadastro de pessoa física - CPF(original e fotocópia). Apresentar a original no polo e enviar para o CTISM a fotocópia 

4. Certidão de nascimento  ou casamento (original e fotocópia). Apresentar a original no polo e enviar para o CTISM a fotocópia 

5. Título de  Eleitor (original e fotocópia) para maiores de 18 anos. Apresentar a original no polo e enviar para o CTISM a fotocópia 

6. Comprovante de quitação militar (original e fotocópia) para candidatos do sexo masculino. Apresentar a original no polo e enviar para o CTISM a fotocópia 

7. 1 (uma) foto 3x4 (recente) 

8. Comprovante de vacina anti-tetânica (original e fotocópia). Apresentar a original no polo e enviar para o CTISM a fotocópia 

 

 



2. DOCUMENTOS SOLICITADOS AOS APROVADOS PELO SISTEM A DE RESERVA DE VAGAS  (Item 2 do Edital n. 027/2014 -  CTISM/Politécnico) 

 

Reserva EP1A 
CANDIDATO EGRESSO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL SISTEMA PÚBLICO + 
AUTODECLARADO PRETO, PARDO OU 
INDÍGENA + RENDA FAMILIAR BRUTA 
MENSAL IGUAL OU INFERIOR A 1,5 
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL  PER 
CAPITA 

Reserva EP1 
CANDIDATO EGRESSO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL DO SISTEMA PÚBLICO + 
RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL 
IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO 
MÍNIMO NACIONAL  PER CAPITA  

Reserva EP2A 
CANDIDATO EGRESSO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL SISTEMA PÚBLICO + 
AUTODECLARADO PRETO, PARDO OU 
INDÍGENA + RENDA FAMILIAR BRUTA 
MENSAL SUPERIOR A 1,5 SALÁRIO 
MÍNIMO NACIONAL  PER CAPITA  

Reserva EP2 
CANDIDATO EGRESSO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL SISTEMA PÚBLICO + 
RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL 
SUPERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL  PER CAPITA  

1. Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental  realizado 
INTEGRALMENTE  em escola(s) 
pública(s) brasileira(s) 

1. Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental  realizado INTEGRALMENTE  
em escola(s) pública(s) brasileira(s) 

1. Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental  realizado INTEGRALMENTE  
em escola(s) pública(s) brasileira(s) 

1. Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental  realizado INTEGRALMENTE  
em escola(s) pública(s) brasileira(s) 

2. Declaração de Composição e Renda 
Familiar, com firma registrada em cartório, 
conforme modelo constante no anexo II do 
Edital n. 027/2014 - CTISM/Politécnico, 
disponível no site www.ufsm.br/copes 

2. Declaração de Composição e Renda 
Familiar, com firma registrada em cartório, 
conforme modelo constante no anexo II do 
Edital n. 027/2014 - CTISM/Politécnico, 
disponível no site www.ufsm.br/copes 

  

3. Documentos (veja anexo III do Edital n. 
027/2014 - CTISM/Politécnico) que 
comprovem os rendimentos informados na 
Declaração de Composição e Renda 
Familiar 

3. Documentos (veja anexo III do Edital n. 
027/2014 - CTISM/Politécnico) que 
comprovem os rendimentos informados na 
Declaração de Composição e Renda 
Familiar 

  

4. Se autodeclarado preto ou pardo:  
Declaração de que é preto ou pardo, 
preenchida, assinada e entregue 
PESSOALMENTE a equipe do polo 
encarregada de receber a documentação 
para efetivação da matrícula. 

 

2. Se autodeclarado preto ou pardo:  
Declaração de que é preto ou pardo, 
preenchida, assinada e entregue 
PESSOALMENTE a equipe do polo 
encarregada de receber a documentação 
para efetivação da matrícula.. 

 

5. Se autodeclarado  indígena:  
Registro Administrativo de Índio ou 
Certidão do Registro Civil, acompanhados 
de declaração de liderança indígena da 
comunidade de origem, homologada pela 
órgão da FUNAI que jurisdiciona a área. 

 

3. Se autodeclarado indígena:  
Registro Administrativo de Índio ou Certidão 
do Registro Civil, acompanhados de 
declaração de liderança indígena da 
comunidade de origem, homologada pela 
órgão da FUNAI que jurisdiciona a área 

 

 
a) OS CANDIDATOS "SEM RESERVA DE VAGAS (SR)" DEVERÃO ENTREGAR SOMENTE OS DOCUMENTOS DO ITEM 1 DESTE DOCUMENTO. 

 

b) OS CANDIDATO CLASSIFICADOS PELO SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS QUE NÃO ENTREGAREM A DOCUMENTAÇÃO DE QUE TRATA O ITEM 2.4 DO 

EDITAL Nº 027/2014 - CTISM/POLITÉCNICO NO PERÍODO DA MATRÍCULA PERDERÁ O DIREITO À VAGA.  
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CÓDIGOS DAS FORMAS DE INGRESSO 

Reserva EP1A - candidato egresso de Ensino Fundamental do Sistema 
Público, autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda familiar bruta 
mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita; 

Reserva EP1 - candidato egresso de Ensino Fundamental do Sistema Público 
com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo 
nacional per capita; 

Reserva EP2A - candidato egresso do Sistema Público de Ensino 
Fundamental, autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda familiar bruta 
mensal superior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita; 

Reserva EP2 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Fundamental 
com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário-mínimo nacional per 
capita. 

Sem Reserva (SR) - candidato que não se enquadra na reserva de vagas ou 

não deseja participar do Concurso por meio delas (demais vagas). 
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