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ANEXO I  
AUTODECLARAÇÃO 

 

(Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, no Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, na Portaria 
Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012 e Portaria nº 09 de 05 de maio de 2017). 
( ) Sou candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, cursei 
integralmente o ensino médio em escolas públicas e, em nenhum momento, cursei parte do   
ensino médio em escolas particulares 
( ) Sou candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda familiar bruta per capita igual 
ou inferior a 1,5 salário-mínimo, cursei integralmente o ensino médio em escolas públicas e, em 
nenhum momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares. 
(    ) Sou candidato que, independentemente da renda familiar bruta per capita, cursei integralmente 
o ensino médio em escolas públicas e, em nenhum momento, cursei parte do ensino médio em 
escolas particulares. 
( ) Sou   candidato   autodeclarado   preto,   pardo   ou   indígena   que, independentemente da renda 
familiar bruta per capita, cursei integralmente o ensino médio em escolas públicas e, em nenhum 
momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares. 

 

De acordo com a classificação étnico-racial do IBGE e a Lei nº 12.711/2012, eu me autodeclaro: 
 (   ) Amarelo(a)  ( ) Branco(a) ( ) Indígena ( ) Pardo(a) (   ) Preto(a) 
 

Declaro também, em conformidade com o art. 3º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, 
ser do meu conhecimento que qualquer omissão nas informações acima prestadas configura 
presunção de má-fé, podendo responder, portanto, civil, penal e administrativamente, nos termos 
da legislação pátria em vigor. 

 

SOLICITAÇÃO: 
 

( ) Reserva de vagas exclusiva a estudantes oriundos de escolas públicas, nos termos da Lei 
n°9.394/96, art. 19. 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do candidato maior de idade (conforme consta no documento de identidade). 

 
Caso o candidato seja menor de idade o pai ou responsável deverá assinar. 
OBS: Lembre-se de anexar documentação comprobatória, conforme descrito neste edital. 

   20__ 
(cidade) (dia) (mês) (ano) 


