
ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O PS 075/2017 CURSO DE LICENCIATURA EM
INFORMÁTICA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA – IFES/UAB

Eu, ________________________________________________________________________,
venho  requerer  a  minha  inscrição  no  PS  75/2017  para  o  Curso  De  Licenciatura  em
INFORMÁTICA , na modalidade a distância do IFES/UAB . Meus dados são:

RG nº CPF nº 

Data de nascimento Naturalidade Estado

Endereço:

Bairro Cidade:

Estado Telefone residencial
(       )

Telefone celular
(      )

E-mail:

Polo de Interesse:

Ação afirmativa 1 Ação afirmativa 2

(    ) Ampla Concorrência (    ) PPI - SD

 (    ) PPI - PD

 (    ) OE - SD

 (    ) OE - PD

 (    ) PPI - SD

 (    ) PPI - PD

 (    ) OE - SD

 (    ) OE - PD

Legenda:

Ação Afirmativa 1  –vagas reservadas para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola 
pública, tenham renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 salários-mínimos, correspondendo a 25% 
(vinte e cinco por cento) do total de vagas ofertadas.

Ação Afirmativa 2  –vagas reservadas para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola 
pública, sem necessidade de comprovação de renda, correspondendo a 25% (vinte e cinco por cento) do 
total de vagas ofertadas.

PPI – Vagas reservadas para autodeclarados pretos, pardos e indígenas.
OE – Vagas reservadas para outras etnias ou não declarados.
PD – Vagas reservadas para pessoas com  deficiência.
SD – Vagas reservadas para pessoas sem  deficiência.
AC – Ampla Concorrência – Vagas para candidatos que não optarem  pelas vagas da ação afirmativa, 

correspondendo a 50% (cinquenta por cento) do total de vagas ofertadas. 

DECLARO, para os devidos fins, que estou ciente de que a classificação será de acordo com 
os critérios do Edital 75/2017  e também, que anexei a este requerimento os documentos 
exigidos.

_____________________________ (ES), ________ de ____________________ de 2017.

________________________________________________________
Assinatura do Requerente



REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 75/2017 – IFES/UAB

RECIBO DE ENTREGA NO POLO

Nome do(a) candidato(a):

Curso de Licenciatura em Informática na modalidade a distância

Atendido(a) por: ............................................................................................................…

Funcionário(a) responsável do polo municipal de apoio presencial de............................

Em, ____/____/2017

______________________________________

Assinatura do Funcionário


