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EDITAL Nº 016/2019 de 24 de maio de 2019 

PROCESSO SELETIVO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA SISU/UFRB 

EDIÇÃO 2/2019 

 

ADITIVO Nº 02 

Altera o Edital 016/2019, que trata do processo Seletivo do Sistema de Seleção Unificada 

SISU/UFRB 

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, por meio deste aditivo, vem ALTERAR o Edital nº 016/2019 de 24 de maio 

de 2019, apresentando nova redação nos seguintes itens: 

Onde se lê: 

L2 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio expedido por Instituições da rede pública de ensino - ORIGINAL e CÓPIA; 

b) Formulário de Declaração da Composição da Família devidamente preenchida; 
c) Documentos para comprovação de renda de cada membro da família - ORIGINAIS e CÓPIAS; 
d) Autodeclaração Étnico Racial devidamente preenchida (e para indígenas, acrescentar documentos 

dispostos nos incisos i e ii, do item 5.3.1.2 do edital) 

L2D 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio expedido por Instituições da rede pública de ensino - ORIGINAL e CÓPIA; 

b) Formulário de Declaração da Composição da Família devidamente preenchida; 
c) Documentos para comprovação de renda de cada membro da família - ORIGINAIS e CÓPIAS. 
d) Autodeclaração Étnico Racial devidamente preenchida (e para indígenas, acrescentar documentos 

dispostos nos incisos i e ii, do item 5.3.1.2 do edital); 

e) Formulário de Identificação da Pessoa com Deficiência (Anexo V); 
f) Laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298 de 20 de 

dezembro de 1999, com expressa Referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença – CID (preferencialmente emitido nos últimos 12 meses). ORIGINAL. 

... 

L4 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio expedido por Instituições da rede pública de ensino - ORIGINAL e 

CÓPIA; 

b) Autodeclaração Étnico Racial devidamente preenchida (e para indígenas, acrescentar documentos dispostos 

nos incisos i e ii, do item 5.3.1.2 do edital). 

L4D 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio expedido por Instituições da rede pública de ensino - ORIGINAL e 

CÓPIA; 

b) Autodeclaração Étnico Racial devidamente preenchida (e para indígenas, acrescentar documentos dispostos 

nos incisos i e ii, do item 5.3.1.2 do edital); 

c) Formulário de Identificação da Pessoa com Deficiência (Anexo V); 

d) Laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298 de 20 de 

dezembro de 1999, com expressa Referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença – CID (preferencialmente emitido nos últimos 12 meses). ORIGINAL. 

 

9.19.1 Este edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

EVENTO PERÍODO 

Publicação do Edital 24 de maio de 2019 

Inscrição online para Participação do SiSU 2019.2 04 a 07 de junho de 2019 

Divulgação do Resultado 10 de junho de 2019 
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Aferição Étnico-Racial e de Deficiência  A ser divulgado junto com o resultado 

Período de Pré-matrícula dos(as) Candidatos(as) 

CONVOCADOS(as) e Aferição de Renda 
12 a 14 de junho de 2019 

Confirmação de matrícula nos NUGTEAC´s 
14 a 19 de agosto de 2019 
(dias úteis) 

Início das aulas 19 de agosto de 2019 

 

10.2 A inscrição do(a) candidato(a) no processo seletivo do SiSU referente à primeira edição de 2019 implica 

o conhecimento e concordância expressa das normas estabelecidas na Portaria Normativa MEC nº 21/2012 e 

nos editais divulgados pela SESu, bem como, das informações constantes do Termo de Adesão da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

 

Anexo IV 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE INDÍGENA – TADII 
 

Eu____________________________________________________________RG_____________Ór

gão Expedidor  _________________ CPF______________________ declaro meu pertencimento ao 

povo ________________________indígena, para o fim específico de atender ao  Edital do Processo 

Seletivo do SISU 2019.2 para ingresso no curso 

____________________________________________________da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia na modalidade:  (   ) L2  (   ) L2D  (   ) L4    (   ) L4D. 

 

Declaro ainda, serem verdadeiras as informações prestadas, e estar ciente que a declaração inverídica, uma vez 

comprovada mediante procedimento institucional, implicará no cancelamento da matrícula na Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia – UFRB (art. 9 da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da 

Educação) e que estou ciente de que a informação falsa poderá submeter-me ao previsto no art. 299 do Código Penal 

Brasileira. 

 

Local e data:  ,  de  de 2019. 
 

Assinatura do(a) Declarante 

Parecer Motivado 

A Comissão de aferição de autodeclaração indígena considerou para fins de ingresso na UFRB, as 

documentações apresentadas de pertencimento ao povo indígena. 

Os documentos apresentados confirmam a 

autodecaração indígena (   ) 

Os documentos apresentados não confirmam a 

autodeclaração indígena (   ) 

 

Data:___/____/2019 

 

__________________________________________ 

Presidente da Comissão 
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Leia-se 

L2 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio expedido por Instituições da rede pública de ensino - ORIGINAL e CÓPIA; 

b) Formulário de Declaração da Composição da Família devidamente preenchida; 
c) Documentos para comprovação de renda de cada membro da família - ORIGINAIS e CÓPIAS; 
d) Autodeclaração Étnico Racial ou de Identidade Indígena devidamente preenchida (Indígenas devem 

acrescentar documentos dispostos nos incisos i e ii, do item 5.3.1.2 do edital); 

e) Foto 3x4 adicional (além da que já consta no próprio item 8.1, para colar no formulário de autodeclaração). 

L2D 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio expedido por Instituições da rede pública de ensino - ORIGINAL e CÓPIA; 

b) Formulário de Declaração da Composição da Família devidamente preenchida; 
c) Documentos para comprovação de renda de cada membro da família - ORIGINAIS e CÓPIAS. 
d) Autodeclaração Étnico Racial ou de Identidade Indígena devidamente preenchida (Indígenas devem 

acrescentar documentos dispostos nos incisos i e ii, do item 5.3.1.2 do edital); 

e) Foto 3x4 adicional (além da que já consta no próprio item 8.1, para colar no formulário de autodeclaração); 

f) Formulário de Identificação da Pessoa com Deficiência (Anexo V); 
g) Laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298 de 20 de 

dezembro de 1999, com expressa Referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença – CID (preferencialmente emitido nos últimos 12 meses). ORIGINAL. 

... 

L4 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio expedido por Instituições da rede pública de ensino - ORIGINAL e CÓPIA; 

b) Autodeclaração Étnico Racial ou de Identidade Indígena devidamente preenchida (Indígenas devem 

acrescentar documentos dispostos nos incisos i e ii, do item 5.3.1.2 do edital). 

c) Foto 3x4 adicional (além da que já consta no próprio item 8.1, para colar no formulário de autodeclaração). 

 

L4D 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio expedido por Instituições da rede pública de ensino - ORIGINAL e CÓPIA; 

b) Autodeclaração Étnico Racial ou de Identidade Indígena devidamente preenchida (Indígenas devem 

acrescentar documentos dispostos nos incisos i e ii, do item 5.3.1.2 do edital); 

c) Foto 3x4 adicional (além da que já consta no próprio item 8.1, para colar no formulário de autodeclaração). 

d) Formulário de Identificação da Pessoa com Deficiência (Anexo V); 
e) Laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298 de 20 de 

dezembro de 1999, com expressa Referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença – CID (preferencialmente emitido nos últimos 12 meses). ORIGINAL. 

 

9.1 Este edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

EVENTO PERÍODO 

Publicação do Edital 24 de maio de 2019 

Inscrição online para Participação do SiSU 2019.2 04 a 07 de junho de 2019 

Divulgação do Resultado 10 de junho de 2019 

Aferição Étnico-Racial e de Deficiência  A ser divulgado junto com o resultado 

Período de Pré-matrícula dos(as) Candidatos(as) 

CONVOCADOS(as) e Aferição de Renda 
12, 13 e 17 de junho de 2019 

Confirmação de matrícula nos NUGTEAC´s 
14 a 19 de agosto de 2019 
(dias úteis) 

Início das aulas 19 de agosto de 2019 

 

10.2 A inscrição do(a) candidato(a) no processo seletivo do SiSU referente à segunda edição de 2019 implica 

o conhecimento e concordância expressa das normas estabelecidas na Portaria Normativa MEC nº 21/2012 

e nos editais divulgados pela SESu, bem como, das informações constantes do Termo de Adesão da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 
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Anexo IV 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE INDÍGENA – TADII 
 

Eu____________________________________________________________RG_____________Ór

gão Expedidor  _________________ CPF______________________ declaro meu pertencimento ao 

povo ________________________indígena, para o fim específico de atender ao  Edital do Processo 

Seletivo do SISU 2019.2 para ingresso no curso 

____________________________________________________da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia na modalidade:  (   ) L2  (   ) L2D  (   ) L4    (   ) L4D. 

 

Declaro ainda, serem verdadeiras as informações prestadas, e estar ciente que a declaração inverídica, uma vez 

comprovada mediante procedimento institucional, implicará no cancelamento da matrícula na Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia – UFRB (art. 9 da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da 

Educação) e que estou ciente de que a informação falsa poderá submeter-me ao previsto no art. 299 do Código Penal 

Brasileira. 

 

Local e data:  ,  de  de 2019. 

 
 

Assinatura do(a) Declarante 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para uso da Comissão 

 

O(A) Indígena apresentou: 

(    ) Registro de Nascimento Indígenas – RANI; e/ou 

(     ) Declaração da Fundação Nacional do Índio – FUNAI e 03 declarações de sua comunidade 

sobre a sua condição de pertencimento étnico. 

 

Parecer Motivado 

A Comissão de aferição de autodeclaração indígena considerou para fins de ingresso na 

UFRB, as documentações apresentadas de pertencimento ao povo indígena. 

Os documentos apresentados confirmam a 

autodecaração indígena (   ) 

Os documentos apresentados não confirmam 

a autodeclaração indígena (   ) 

 

Data:___/____/2019 

 

__________________________________________ 

Presidente da Comissão 
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Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital 016/2019 e do Aditivo 01 de 28 de maio de 2019  

não expressamente modificadas por este Aditivo. 

 

Este aditivo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruz das Almas, 07 de junho de 2019 

 

 

Rosineide Pereira Mubarack Garcia 

Pró-Reitora de Graduação 


