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CANDIDATAS/OS INDÍGENAS: 
 

a. declaração de autorreconhecimento assinada pela/o candidata/o (Anexo VIII); 
b. declaração de pertencimento à comunidade indígena (Anexo IX), em consonância com o 

que é previsto na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada 
pelo Estado Brasileiro. 

 
 
CANDIDATAS/OS QUILOMBOLAS: 
 
a. declaração de pertencimento à comunidade quilombola (Anexo X), em consonância com o 

previsto na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo 
Estado Brasileiro. 

 
 
CANDIDATAS/OS TRANSEXUAIS, TRANSGÊNEROS E TRAVESTIS: 
 
a. declaração de identidade trans (travesti, transexual ou transgênero - anexo XI). 
 
 
CANDIDATAS/OS DA REDE CUNI/CIE: 
 
a. declaração de ter cursado o ensino médio em escola pública conveniada à rede CUNI ou 

CIE (Anexo XII). 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE AUTORRECONHECIMENTO 

 

 

Eu,__________________________________________________________________,  

RG _____________/ órgão expedidor _________, CPF ________________________, 

nascida/o na cidade _________________________, UF ________, autorreconheço-me como 

pertencente ao Povo Indígena _____________________________________ da 

Aldeia/Comunidade __________________________________________________, 

localizada no município de ________________________, UF _________. 

 

 

 

 

____________________, _____ / _____ / _________ 

          (cidade/UF) 

 

 

________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 

 

 

 

 

 

Declarar informações falsas é crime previsto em Lei, conforme o artigo 299, do Código Penal, 

abaixo transcrito:  

 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 

ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 

criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
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ANEXO IX 
DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO À COMUNIDADE INDÍGENA 

 

O Povo Indígena______________________________________________ declara, para os 

devidos fins, e na melhor forma de direito, que a/o candidata/o 

________________________________________________________________ é 

reconhecida/o como membro do nosso povo e mantém vínculo social, cultural, político e 

familiar com este povo/aldeia indígena. 

Nome do Povo: ________________________________________________________ 

Nome da Comunidade Aldeia: ____________________________________________ 

Município/UF: _________________________________________________________ 

Identificação da Liderança Indígena Local 

Nome: 

RG: CPF: 

Cargo ocupado: 

 

 

________________________________________ 

(Assinatura da Liderança Indígena Local) 

 
 

 

Declarar informações falsas é crime previsto em Lei, conforme o artigo 299, do Código Penal, 

abaixo transcrito:  

 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 

ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 

criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
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ANEXO X 
DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO À COMUNIDADE QUILOMBOLA 

 

A Comunidade quilombola ______________________________________________ declara, 

para os devidos fins, e na melhor forma de direito, que a/o candidata/o 

______________________________________________________________ mantém 

vínculo social, cultural, político e familiar com esta comunidade quilombola. 

Município/UF: _________________________________________________________ 

Identificação do Representante 

Nome: 

RG: CPF: 

Entidade: 

Cargo ocupado: 

 

 

 

 

________________________________________ 

(Assinatura do Representante) 

 

 

 

 
Declarar informações falsas é crime previsto em Lei, conforme o artigo 299, do Código Penal, 
abaixo transcrito:  

 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
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ANEXO XI 
DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE TRANS: TRAVESTI, TRANSEXUAL OU 

TRANSGÊNERO 
 
 

Eu _________________________________________________________________, RG 

____________________________, CPF __________________, declaro minha identidade 

trans (travesti, transexual ou transgênero), com o fim específico de atender aos critérios 

estipulados no edital 03/2018, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Declaro ainda estar 

ciente que, se for detectada falsidade na declaração, estarei sujeita/o ao indeferimento da 

matrícula, ou, se matriculada/o, ao cancelamento da mesma, e às penalidades previstas em 

lei. Afirmo ainda que o nome utilizado no preenchimento acima e também na ficha de inscrição 

é aquele deve ser utilizado, mesmo que seja distinto de meu registro civil, vedando o uso de 

outra identificação, a fim de garantir o que estabelece a Resolução 19/2015 do Conselho 

Universitário (CONSUNI) da Universidade Federal do Sul da Bahia.  

 

 

 

 

____________________, _____ / _____ / _________ 

            (cidade/UF) 

 

 

________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 

 

 

 

 

Declarar informações falsas é crime previsto em Lei, conforme o artigo 299, do Código Penal, 
abaixo transcrito:  

 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
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ANEXO XII 

DECLARAÇÃO DE TER CURSADO O ENSINO MÉDIO EM  
ESCOLA PÚBLICA CONVENIADA À REDE CUNI OU CIE 

 
 

Eu, ______________________________________________________________________, 

RG ________________________ órgão expedidor ___________, CPF 

___________________________, declaro, para os devidos fins, ser egresso da Rede CUNI 

ou CIE, conforme estabelecido no Edital n. 03/2018. 

 

 

 REDE COLÉGIOS UNIVERSITÁRIOS 

 

 COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

____________________, _____ / _____ / _________ 

  (Cidade/UF) 

 

 

 

 

________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 

 

 

 
 
 
 
 
Declarar informações falsas é crime previsto em Lei, conforme o artigo 299, do Código Penal, 
abaixo transcrito:  

 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 


