
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA – CURSOS TÉCNICOS 2016 

 

Documentos necessários para todos os candidatos classificados 

• Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, com Histórico  
Escolar, original ou cópia autenticada. 

• Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento. 
• Cópia da Carteira de Identidade. 
• Cópia do CPF. 
• Uma (01) foto 3 x 4, recente. 
• Cópia do documento comprobatório de estar em dia com o serviço militar, 

para os de sexo masculino maiores de 18 anos.  
• Cópia do título eleitoral, para os maiores de 18 anos. 

 

Caso tenha optado pelo Programa de Reserva de Vagas, deve apresentar documento 
comprobatório da COTA (EP1A, EP1, EP2A e EP2) na qual se inscreveu, conforme 
descrito a seguir: 

 

a) Cota EP1A (candidato egresso do Sistema Público de Ensino Fundamental, 
autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda familiar bruta mensal igual 
ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita): 
 
1. Declaração da Composição e Renda Familiar, com assinatura reconhecida 

em Cartório, conforme Anexo II do Edital 018/2015 – Cursos Técnicos 2016 
e Documentos para comprovação da renda familiar bruta mensal, conforme 
Anexo III do Edital 018/2015 – Cursos Técnicos 2016, disponível no site 
www.politecnico.ufsm.br. 
 

2. Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Fundamental realizado 
INTEGRALMENTE em escola(s) pública(s) brasileira(s). 

 
3. Se autodeclarado preto ou pardo: Declaração preenchida, assinada e 

entregue PESSOALMENTE à Comissão de Seleção do Colégio Politécnico 
- autodeclaração disponível no Anexo IV do Edital 018/2015 – Cursos 
Técnicos 2016. 

 
4. Se autodeclarado indígena: Registro Administrativo de Índio ou Certidão do 

Registro Civil, acompanhados de declaração de liderança indígena da 
comunidade de origem, homologada pelo órgão da FUNAI que jurisdiciona 
a área. 
 

 

 



b) Cota EP1 (candidato egresso do Sistema Público de Ensino Fundamental com 
renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per 
capita): 

 
1. Declaração da Composição e Renda Familiar, com assinatura reconhecida 

em Cartório, conforme Anexo II do Edital 018/2015 – Cursos Técnicos 2016 
e Documentos para comprovação da renda familiar bruta mensal, conforme 
Anexo III do Edital 018/2015 – Cursos Técnicos 2016, disponível no site 
www.politecnico.ufsm.br. 

 
2. Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Fundamental realizado 

INTEGRALMENTE em escola(s) pública(s) brasileira(s). 

 

 
c) Cota 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): 
 
1. Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Fundamental realizado 

INTEGRALMENTE em escola(s) pública(s) brasileira(s). 
 

2. Se autodeclarado preto ou pardo: Declaração preenchida, assinada e 
entregue PESSOALMENTE à Comissão de Seleção do Colégio Politécnico 
- autodeclaração disponível no Anexo IV do Edital 018/2015 – Cursos 
Técnicos 2016. 

 
3. Se autodeclarado indígena: Registro Administrativo de Índio ou Certidão do 

Registro Civil, acompanhados de declaração de liderança indígena da 
comunidade de origem, homologada pelo órgão da FUNAI que jurisdiciona 
a área. 

 
 

 
 

d) Cota EP2 (candidato egresso do Sistema Público de Ensino Fundamental com 
renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita): 
 
1. Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Fundamental realizado 

INTEGRALMENTE em escola(s) pública(s) brasileira(s). 
 
 


