DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DOS PROCESSOS SELETIVOS

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

COMPROVAÇÃO – Pessoas com Deﬁciência

100%
5%

Laudo médico detalhado, original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos
últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deﬁciência,
com expressa referência ao código correspondente da Classiﬁcação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deﬁciência,
podendo ser acompanhado de relatório complementar de outra(s)
especialidade(s).

35%

Pessoas com
Deﬁciência

Ampla
Concorrência

COMPROVAÇÃO – Agricultura Familiar
Certidão ou declaração de associação de classe, associação de moradores, da
Embrapa, da Emater, do INCRA ou de outra instituição de fomento à produção
rural registrada e reconhecida que ateste a situação de agricultor; carteira ou
comprovante de que faz parte de associação ou cooperativa rural; termo de
cessão de terras do INCRA (para os assentados da reforma agrária), ou ainda
ter a proﬁssão de agricultor registrada na carteirade trabalho.
COMPROVAÇÃO – Egresso de Escola Público

60%

Para os cursos de graduação
Histórico escolar – original e cópia – ou declaração que comprove que o
candidato cursou integralmente todos os anos do ensino médio em escola
pública; ou certiﬁcado de conclusão do ensino médio com base no resultado do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); ou certiﬁcado de conclusão do
ensino médio com base no 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.

Escola Pública

Para os cursos técnicos de nível médio

50%

Histórico escolar – original e cópia – que comprove que o candidato cursou
integralmente o ensino fundamental e médio em escolas públicas, em cursos
regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou
certiﬁcado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou de exames de
certiﬁcação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados
pelos sistemas estaduais de ensino.

50%

Renda familiar menor ou igual a 1,5
salário-mínimo por pessoa

Renda familiar maior que 1,5
salário-mínimo por pessoa

Para os cursos técnicos integrados
Histórico escolar – original e cópia – que comprove que o candidato tenha
cursado o ensino fundamental integralmente em escola pública ou declaração
informando que o candidato cursou do 1º ao 8º ano e está cursando o 9º ano do
ensino fundamental, todos em escola pública.
COMPROVAÇÃO – Renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo

56,18%

43,82%

Autodeclarado preto,
pardo ou índio

56,18%

Não autodeclarado preto,
pardo ou índio

43,82%

Autodeclarado preto,
pardo ou índio

Não autodeclarado preto,
pardo ou índio

a) Declaração de residência ou cópia do comprovante de endereço em nome do
candidato ou de um dos membros do grupo familiar.
b) Cópia do documento de identiﬁcação válido e com foto (Carteira de
Identidade; Carteiras de Registro Proﬁssional; Carteira de Trabalho ou
Passaporte) de todos os membros do grupo familiar.
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF) de todos os membros do grupo familiar.
d) Declaração do responsável pela família informando se recebe ou não pensão
alimentícia.
e) Demais documentos para avaliação socioeconômica deﬁnidos no Edital.
COMPROVAÇÃO – Preto, Pardo e Indígena

22,34%
com deﬁciência

77,66%
sem deﬁciência

22,34%
com deﬁciência

77,66%
sem deﬁciência

22,34%
com deﬁciência

* Mais informações em www.ifb.edu.br

77,66%
sem deﬁciência

22,34%
com deﬁciência

77,66%
sem deﬁciência

Declaração informando que é preto, pardo ou indígena (o candidato pode fazer
a declaração de próprio punho ou usar o modelo que consta no anexo do
Edital).

