DECLARAÇÃO – CURSOS TÉCNICOS
(para cotistas – concluíram o ensino fundamental em escolas públicas brasileiras)
Eu,_______________________________________________________________ abaixo assinado(a), nascido(a) em
___/___/_____, portador(a) da cédula de identidade nº___________________, órgão expedidor ___________, Título
de Eleitor nº ___________________, CPF n° _____________________, Documento Militar (para sexo masculino)
nº__________________, sob as penas da lei (Decreto-Lei 2.848/40, Art. 299, falsidade ideológica), DECLARO QUE:
1 - NÃO estou matriculado em outro curso técnico do IFSC, conforme Regulamento Didático-Pedagógico institucional.
2 - Cursei integralmente e concluí com êxito todas as séries do Ensino Fundamental em escola pública brasileira
das esferas federal, estadual ou municipal, em cursos regulares, ou em cursos na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos, ou por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos –
ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos
sistemas estaduais de ensino, para comprovação dos requisitos da Lei n° 12.711/2012.
3 - Aplicável apenas a candidato(a) maior de 18 anos: Possuo Título de Eleitor, cujo número foi informado por mim
acima, nos termos da Lei n° 6.236/1975, Art. 1°.
4 - Estou inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, cujo número foi informado por mim acima,
nos termos da IN RFB nº 1548/2015, Art. 3°, Inciso IV.
5 - Aplicável apenas a candidato do sexo masculino maior de 18 anos: Estou em dia com o Serviço Militar, cujo
número de documento foi informado por mim acima, conforme a Lei Nº 4.375/1964, Art. 74, alínea d.
6 - ( ) Concluí o Ensino Fundamental e apresentei o Histórico Escolar/Certificado/Diploma no ato da matrícula.
7 - ( ) Concluí o Ensino Fundamental (EF), e não apresentei o Histórico Escolar/Certificado de EF ou de
escolaridade superior no ato da matrícula, mas apresentei o documento comprobatório de Conclusão de Curso e o
documento comprobatório de que meu Histórico/Certificado de EF ou de escolaridade superior, se for o caso, está em
fase de elaboração. Estou ciente de que a homologação da minha matrícula no IFSC está condicionada à entrega de
todos os documentos constantes no Edital de Ingresso. Apresentarei o Histórico/Certificado de EF, ou de escolaridade
superior, se for o caso, até o primeiro dia letivo ou até a data definida pelo câmpus. O não cumprimento
deste prazo implicará o cancelamento automático da matrícula pelo Registro Acadêmico, independentemente de
aviso prévio e a consequente perda da vaga, que será redirecionada para o próximo candidato da lista de espera.
8 - ( ) Não fui selecionado como cotista preto, pardo e indígena no processo seletivo.
9 - Sou ( ) preto ( ) pardo ( ) indígena e estou requisitando a matrícula nesta categoria de cota.
10 - ( ) Não fui selecionado como cotista com renda familiar per capita inferior a 1,5 (um vírgula cinco) saláriomínimo no processo seletivo.
11 - ( ) Fui selecionado como cotista com renda familiar per capita inferior a 1,5 (um vírgula cinco) saláriomínimo. Estou ciente de que a homologação da minha matrícula no IFSC está condicionada à análise e aprovação
de todos os documentos entregues para comprovação da minha condição de oriundo de família com renda bruta igual
ou inferior a 1,5 (um virgula cinco) salário mínimo per capita, de acordo com a Lei n° 12.711/2012 e Portaria
Normativa MEC nº 18/2012. Estou ciente de que, em caso de não comprovação desta condição minha matrícula será
cancelada.
12 - ( ) Não fui selecionado como pessoa com deficiência no processo seletivo.
13 - ( ) Sou pessoa com deficiência na forma do Decreto nº 3.298/1999, do Decreto n° 5.296/2004 e da
Lei n° 12.764/2012), e estou requisitando a matrícula nesta categoria de cota.
14 - Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas na Lei e minha
matrícula poderá ser cancelada.

______________________________, _________ de __________________ de 20__.
Local e data

_________________________________________
Assinatura do candidato ou responsável

