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EDITAL CAMPUS CAXIAS DO SUL Nº 33/2022

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE VAGA DE CURSO SUPERIOR

(Preenchimento de forma eletrônica no link disponibilizado)

 

Eu,_________________________________________________________________________,  RG:
______________________________, CPF:____________________________, 

declaro que estou ciente que o Art. 2º da Lei 12.089/2009 e o Decreto nº 5.493, de 18 de julho de
2005, Art.2º parágrafo 3º, proíbem a acumulação de vaga em curso superior em instituição públi-
ca de ensino ou em instituição privada de ensino com bolsa de estudo PROUNI em qualquer por-
centagem.

Declaro sob as penas das Leis Civil e Penal que: 

( ) NÃO estou matriculado em instituição pública de ensino ou em instituição privada de ensino
com bolsa de estudo PROUNI em qualquer porcentagem.

( ) Me comprometo, caso seja matriculado no IFRS, cancelar minha matrícula em instituição públi-
ca de ensino ou em instituição privada de ensino com bolsa de estudo PROUNI em qualquer por -
centagem no prazo de 05 dias após a confirmação da matrícula.

__________________________,_____ de ______________ de 20__.

___________________________________ 

Assinatura da/do declarante
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TODOS CANDIDATOS 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, Or-
dens ou Conselhos de Classe legalmente reconhecidos, ou Conselho Nacional de Trân-
sito (Carteira Nacional de Habilitação expedida na forma da Lei 9.503/97, com fotogra-
fia).

(__) Documento onde conste o nº do CPF ou Comprovante de Situação Cadastral emitido pela

Receita Federal 

(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp)

(__) Comprovação de Conclusão do Ensino Médio na forma de: 

 Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio; ou❒

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

 Diploma do curso superior e❒  Histórico Escolar do Ensino Médio.

(__) O candidato deve declarar no Formulário Eletrônico que não acumula vaga em curso su-
perior de instituição pública de ensino superior ou em instituição privada de ensino superior 
com bolsa de estudo – PROUNI – em qualquer porcentagem (Anexo I). 

(__) Se candidato concluiu o Ensino Médio no exterior: 

 Declaração de Equivalência de Estudos do Conselho Estadual de Educação.❒

(__) Se candidato estrangeiro apresentar: 

 Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); ou ❒

 Passaporte com visto de estudante; ou ❒

 Outro documento que por previsão legal permita que o estrangeiro estude no Bra❒ -
sil.

(__) Se candidato mudou de nome, apresentar: 
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 Certidão de comprovação. ❒

 

CANDIDATOS COM 18 (DEZOITO) ANOS OU MAIS DEVEM APRESENTAR TAMBÉM

(__) Certidão de Quitação Eleitoral, que pode ser emitido através deste link

(__) Candidatos do sexo masculino com idade entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e cinco) anos:

 Comprovante de quitação com o Serviço Militar. Os candidatos que completam 18 ❒
(dezoito) anos no ano de ingresso ficam condicionados a apresentar o comprovante 
até o prazo de inscrição no Serviço Militar (alistamento)
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