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ANEXO 8 

AUTODECLARAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

 Tendo sido aprovado (a) e classificado (a) no Processo Seletivo para uma das vagas destinadas, nos 
termos da Lei 12.711/2012, Decreto Presidencial nº 7824/2012 e Portaria Normativa nº 
18/2012/MEC, a candidatos considerados pessoas em vulnerabilidade social: Os candidatos com 
renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita; conforme 
Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012.; Professores de rede pública; Tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos; ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado 
do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, do 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; 

1. (  )  DECLARO para o fim específico de atender ao requisito inscrito no Processo Seletivo, que
minha família detém renda per capita bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

2. (  ) DECLARO ser professor(a) da rede pública de ensino.

3. ( ) DECLARO ter cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos
regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou tenham obtido
certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, do
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;

4. DECLARO que estou ciente de que detectada a falsidade desta declaração sujeito-me às penas
da lei, especialmente as consequências relacionadas ao Art. 9º da Portaria 18/2012-MEC e ao
Edital deste processo seletivo.

_____________________, ____de __________________de______. 

_______________________________________________ 
Candidato 
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PARECER DA COMISSÃO DE VALIDAÇÃO DE CANDIDATOS EM 
VULNERABILIDADE SOCIAL 

A Comissão de Validação de candidatos em Vulnerabilidade Social, após avaliação do(a) 
candidato(a):  

( ) SIM, valida essa autodeclaração. 

( ) NÃO, não valida essa autodeclaração e NÃO habilita o(a) autodeclarado(a) para matrícula, 
podendo o(a) mesmo(a) recorrer dessa decisão ao órgão administrativo competente.  

_____________________ , ________de ______________de __ 

Comissão: 
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