MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 05 DE 26 DE AGOSTO DE 2019
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS TÉCNICOS
INTEGRADOS 2020
A Comissão do Processo Seletivo para ingresso nos Cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio 2020, no uso de suas atribuições, nos termos estabelecidos no
subitem 12.3 do Edital nº 05/2019, torna pública a seguinte retificação ao Edital
supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:
Item 6. DA POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. Subitem 6.6.3. ONDE SE LÊ:
6.6.3 O candidato com renda familiar bruta, per capita, igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo, oriundo de escola pública, autodeclarado preto ou pardo, deverá apresentar
declaração registrada em cartório, formulário, devidamente preenchido, para
prestação e comprovação dos dados socioeconômicos, disponível no Anexo I, bem
como cópia dos documentos que comprovem a renda familiar bruta mensal,
referente aos três meses anteriores à data de inscrição, conforme rol de
documentos mínimos recomendados, disponível no Anexo II.
LEIA-SE:
6.6.3 O candidato com renda familiar bruta, per capita, igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo, oriundo de escola pública, autodeclarado preto ou pardo, deverá apresentar
formulário de autodeclaração conforme o Anexo VI, e o formulário do Anexo I,
devidamente preenchido, para prestação e comprovação dos dados
socioeconômicos, bem como cópia dos documentos que comprovem a renda
familiar bruta mensal, referente aos três meses anteriores à data de inscrição,
conforme rol de documentos mínimos recomendados, disponível no Anexo II.

Item 6. DA POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. Subitem 6.6.5. ONDE SE LÊ:
6.6.5 O candidato autodeclarado preto ou pardo, oriundo de escola pública, deverá
apresentar Declaração registrada em cartório.
LEIA-SE:
6.6.5 O candidato autodeclarado preto ou pardo, oriundo de escola pública, deverá
apresentar autodeclaração conforme o Anexo IV, e o formulário do Anexo I,
devidamente preenchido no ato de entrega da documentação para efetivar a
inscrição no processo seletivo 2020.
ACRESCENTA-SE:
6.6.5.1 O candidato autodeclarado preto ou pardo será submetido a averiguação de
sua autodeclaração pela Comissão de Heteroidentificação (conforme Portaria
Normativa nº 04/2018) do Campus Avançado Ipameri do IF Goiano. A Comissão
analisará os documentos apresentados pelo candidato e emitirá parecer final
HOMOLOGANDO ou NÃO HOMOLOGANDO a autodeclaração racial.
6.6.5.2 Caso não seja homologada a autodeclaração racial, o candidato será
remanejado para o final da lista do perfil RI, RS, RIPCD ou RSPCD conforme o
caso.
Item 8. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO, Subitem 8.4. ONDE SE LÊ:
8.4. A média geral (utilizada para classificação) será obtida a partir das
notas/conceitos do candidato, constantes no Histórico Escolar. Assim, será
calculada uma média geral para cada candidato a partir das notas referentes às
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
LEIA-SE:
8.4. A média geral (utilizada para classificação) será obtida a partir das
notas/conceitos do candidato, constantes no Histórico Escolar ou Declaração com
as médias do 5º ao 8º ano do ensino fundamental. Assim, será calculada uma média
geral para cada candidato a partir das notas referentes às disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática.

No Anexo II. ROL DE DOCUMENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA
COMPROVAÇÃO, item 4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS.
ONDE SE LÊ:
4.1 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver;
4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao
candidato ou a membros de sua família, quando for o caso;
4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês,
compatíveis com a renda declarada;
4.4 Extratos bancários dos últimos três meses.

ACRESCENTA-SE:
4.5 Declaração de próprio punho para Autônomos e Profissionais Liberais, ANEXO
VII.
4.6 Declaração de Não Exercer Atividade Remunerada, Anexo VIII.
No Anexo III. QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA,
questão 14. ONDE SE LÊ:
14) Qual é a renda mensal da sua família (considere a soma da renda de todos que
moram em sua casa)? (Salário mínimo = R$ 724,00)
LEIA-SE:
14) Qual é a renda mensal da sua família (considere a soma da renda de todos que
moram em sua casa)? (Salário mínimo = R$ 998,00)

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.
Ipameri, 29 de agosto de 2019.
Original Assinado
Comissão do Processo Seletivo

