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Curso:
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CADASTRO ACADÊMICO
CURSO:
INSTITUTO: GRUPO:

DADOS PESSOAIS
Nome:
Nome social:
Data de Nascimento: Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
Nacionalidade: Estado Civil:
Naturalidade: Estado (UF):

Filiação Mãe:
Pai:

Pessoa com Deficiência: ( ) Não ( ) Sim: Qual?:
Escola de Conclusão do Ensino Médio:
Ano de Conclusão do Ensino Médio:

DOCUMENTAÇÃO
CPF:
Identidade: Órgão Emissor: Data de Emissão:
Titulo de Eleitor: Zona: Seção: UF:
Certificado Militar:

ENDEREÇO
Endereço: CEP:
Bairro: Cidade: UF:
Telefone: Email:

AUTODECLARAÇÃO DE RAÇA
Declaro, na condição de candidato do Processo Seletivo Regular Unificado 2022 – 2ª 
Edição, que sou da raça:
( ) Branca ( ) Preta ( ) Parda ( ) Indígena ( ) Amarela

                                            ,             de                             de                   .

Assinatura do (a) Aluno (a) Assinatura do (a) Servidor (a)
.............................................................................................................................................................................................



DOCUMENTOS PARA TODOS OS CANDIDATOS

GRUPOS DE COTAS

GRUPOS REQUISITOS

G1
Vagas reservadas a candidatos sem deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, ou ser 
abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário mínimo per capita e que não se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

G2
Vagas reservadas a candidatos sem deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, ou ser 
abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula
cinco) salário mínimo per capita e que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

G3
Vagas reservadas a candidatos com deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, ou ser
abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior
a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo per capita e que não se autodeclararem pretos, pardos ouindígenas.

G4
Vagas reservadas a candidatos com deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, ou ser 
abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula
cinco) salário mínimo per capita e que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

G5
Vagas reservadas a candidatos sem deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, ou ser 
abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário mínimo per capita e que não se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

G6
Vagas reservadas a candidatos sem deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, ou ser
abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário mínimo per capita e que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

G7
Vagas reservadas a candidatos com deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, ou ser
abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário mínimo per capita e que não se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

G8
Vagas reservadas a candidatos com deficiência que cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública, ou ser 
abrangido pelos casos previstos na Portaria MEC nº 9/2017, que tenham renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário mínimo per capita e que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

AC
Vagas de ampla concorrência, destinadas a todos os candidatos, independente da procedência escolar, renda familiar, raça/cor e 
PcD.

ANEXO III- DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA HABILITAÇÃO NO PSR 2022

ORIGINAIS e CÓPIAS dos seguintes documentos:
a) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Cédula de Identidade (RG);
c) Título de eleitor e comprovação de que está em dia com as obrigações eleitorais (para maiores de 18 anos);
d) Quitação com o serviço militar, no caso de candidato do sexo masculino maior de 18 anos;
e) Histórico Escolar do Ensino Médio;
f) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico integrado ao Médio. Caso o
candidato não tenha recebido o certificado ou diploma, será aceito atestado de conclusão do ensino médio com data recente de
acordo com o prazo de validade estabelecido pela instituição de origem;
g) Comprovante de residência;
h) 1 (uma) foto 3 x 4 recente e de frente;
i) Declaração de que não possui vínculo com outra Instituição Pública de Ensino Superior, disponível na página: 

http://ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/regular/psr-unificado-2022-2a-edicao/  ;
j) Cadastro Acadêmico, devidamente preenchido, disponível na página 
http://ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/regular/psr-unificado-2022-2a-edicao/  .
k) DOCUMENTOS ADICIONAIS PARA GRUPOS DE COTAS:
l) GRUPOS 1, 2, 3 e 4 apresentar documentos de renda constantes no ANEXO IV do Edital.
m) GRUPOS 3, 4, 7 e 8 apresentar Avaliação Médica Pericial que ateste a condição de PcD.

http://ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/regular/psr-unificado-2022-2a-edicao/
http://ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/regular/psr-unificado-2022-2a-edicao/
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