MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS ZÉ DOCA
Gabinete da Diretoria – Campus Zé Doca – GAB-ZDC
EDITAL Nº32, DE 18 DE MAIO DE 2021
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS
CAMPUS ZÉ DOCA
VAGAS
COTAS
EIXO
TECNOLÓGICO

APOIO
EDUCACIONAL

CURSO

FORMA

TURNO

TÉCNICO
ALIMENTAÇÃO INTEGRADA NOTURNO
ESCOLAR
TOTAL

VAGAS
TOTAIS DEFICIENTE
(D)

40

1

AMPLA

ESCOLA PÚBLICA
RENDA ATÉ 1,5 SALÁRIO MÍNIMO
PER CAPITA
PPI D DEMAIS DEMAIS
PPI (1)
(1)
(D1)
(1)
6

2

1

RENDA SUPERIOR 1,5 SALÁRIO
MÍNIMO PER CAPITA
PPI
(2)

PPI D
(2)

DEMAIS

DEMAIS

(2)

(D2)

6

2

1

1

1
40

CONCORRÊNCI
(AC)

INÍCIO DO CURSO
(SEMESTRE)

19

1º

NOTA – Legenda referente às cotas:
D – Ações afirmativas-candidatos com deficiência, independente de renda familiar e escola de origem.
PPI (1) – Candidato autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou
inferir a 1,5 salário mínimo que tenham cursado, integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito
exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei
12.711/2012.
PPI D (1) – Candidato com deficiência autodeclarados pretos pardos ou indígenas, que tenham renda familiar
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente em escolas
públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e
item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
DEMAIS (1) – Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferir a 1,5 salário mínimo que tenham
cursado, integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida
pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
DEMAIS (D1) – Candidato com deficiência autodeclarados pretos pardos ou indígenas, com renda familiar
bruta per capita igual ou inferir a 1,5 salário mínimo que tenham cursado, integralmente em escolas públicas
o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4
deste Edital e a Lei 12.711/2012.
PPI (2) – Candidato autodeclarado pretos, pardos ou indígenas independente da renda, art. 14, II, Portaria
Normativa n°18/2012 que tenham cursado, integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido,
para acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
DEMAIS (2) – Candidato independente da renda, art. 14, II, Portaria Normativa n°12/2012 que tenham
cursado, integralmente em escolas públicas o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida
pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
conforme item 2 e item 4 deste Edital e a Lei 12.711/2012.
DEMAIS (D2) – Candidato com deficiência não autodeclarados pretos pardos ou indígenas, independente
da renda, art. 14, II, Portaria Normativa n°12/2012 que tenham cursado, integralmente em escolas públicas
o ensino pré-requisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4
deste Edital e a Lei 12.711/2012
PPI D (2) – Candidato com deficiência autodeclarados pretos, pardos e indígenas independente da renda art.
14, II, Portaria Normativa n°18/2012 que tenham cursado, integralmente em escolas públicas o ensino prérequisito exigido, para acesso a forma pretendida pelo candidato, conforme item 2 e item 4 deste Edital e a
Lei 12.711/2012.
AC – Ampla concorrência

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
CAMPUS ZÉ DOCA
Gabinete da Diretoria – Campus Zé Doca – GAB-ZDC
EDITAL Nº32, DE 18 DE MAIO DE 2021
ANEXO II – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

DADOS PESSOAIS:
1. Nome Completo: ________________________________________________________________
2. Data de Nascimento: ____ / _____ / _____
3. Telefone: __________________________
4. Celular/WhatsApp: ______________________
5. Sexo: __________________
6. Município de origem:__________________________
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO
1. Qual sua idade?
( ) 18 a 23 anos
( ) 24 a 29 anos
( ) 30 a 35 anos
( ) 36 a 41 anos
( ) 42 ou mais anos
2. Quantas pessoas moram em sua casa?
__________________________________
3. Quantas pessoas maiores de 18 anos moram na sua casa?
__________________________________
4. Qual o valor total da renda familiar? (some o valor de todos os salários, rendas extras, trabalhos
externo etc recebidos por todos os membros da sua casa)
R$ ______________________________
5. De que é feita a sua moradia?
( ) Tijolo revestido
( ) Tijolo sem revestimento
( ) Taipa
( ) Palha
( ) Madeira
( ) Outros______________________

6. Qual sua situação atual de moradia?
( ) Casa própria
( ) Casa financiada
( ) Casa financiada (Programa Social Minha Casa Minha Vida)
( ) Casa alugada
( ) Pensão / Pensionato / hotel
( ) Casa cedida
( ) República estudantil
( ) Moradia mantida por entidade religiosa / pública etc
( ) Outros: _______________
7. Onde você mora?
( ) Zona Urbana
( ) Zona Rural
8. Quem é o/a chefe da família (principal responsável pela manutenção das despesas da casa)?
( ) Mãe
( ) Madrasta
( ) Pai
( ) Padrasto
( ) Próprio/a candidato/a
( ) Avô/avó
( ) Tio/Tia
( ) Outro _______________
9. Quantos filhos você tem?
( ) nenhum
( ) 1 a 2 filhos
( ) 3 a 4 filhos
( ) 5 ou mais.
10. Qual a renda per capita da família?
OBS: Para saber a renda per capita, você deverá somar a renda de todos que residem em sua casa
e dividir pelo número de moradores.
( ) Até ½ (meio) salário mínimo.
( ) de ½ (meio) a 01 (um) salário mínimo.
( ) de 1 (um) a 3 (três) salários mínimos.
( ) mais de 3 (três) salários mínimos.
11. Você ou outro membro da família recebe algum tipo de benefício social do Governo Federal
(Bolsa Família, BPC – Benefício de Prestação Continuada e outros)? Em caso afirmativo, diga qual.
______________________________________
12. Tem Cadastro Único?
( ) Sim
( )Não
13. Se você tem Cadastro Único, coloque o número do NIS abaixo:
_____________________________________________________

14. Qual o principal meio de transporte usado por você?
( ) Carro
( ) Moto
( ) Bicicleta
( ) Ônibus
( ) Outros. Qual?: ____________
( ) Não possui
15. Em que tipo de escola você cursou o Ensino Fundamental?
( ) Totalmente escola pública.
( ) Totalmente escola particular.
( ) Através de Exames supletivos (rede privada).
( ) Através de Exames supletivos (rede pública).
( ) Parte em escola pública, parte em escola particular.
( ) Totalmente em escola comunitária, confessional ou filantrópica.
( ) Parte em escola comunitária, confessional ou filantrópica e parte em escola particular.
( ) Parte em escola comunitária, confessional ou filantrópica e parte em escola pública.
( ) Escola particular na condição de bolsista parcial.
( ) Escola particular na condição de bolsista integral.
16. Em que ano você concluiu o Ensino Fundamental?
( ) Em 2020
( ) Entre 2014 a 2019
( ) Entre 2010 a 2013
( ) Antes de 2010
17. Caso esteja a mais de um ano sem estudar, qual o principal motivo que o levou a parar de
estudar?
( ) Perda de interesse
( ) Não existia de escola próximo ao local de residência
( ) Precisava trabalhar
( ) Precisava cuidar da família
( ) Por problemas de saúde minha e/ou da minha família
( ) Outro: _________________________
18. Qual sua participação na vida econômica do seu grupo familiar?
( ) Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas.
( ) Trabalho, mas sou responsável apenas pelo meu próprio sustento.
( ) Trabalho, sou responsável pelo meu sustento e contribuo para o sustento da minha família.
( ) Trabalho e sou principal responsável pelo sustento da minha família.
( ) Não trabalho e sou sustentado pela família ou por outras pessoas.

19. Qual sua situação trabalhista atual?
( ) Lavrador/ Agricultor
( ) Servidor Público
( ) Empregada(o) Doméstica/ Diarista
( ) Trabalho em empresa privada
( ) Trabalho como autônomo ou informal
( ) Tenho um pequeno negócio
( ) Estou desempregado atualmente
( ) Aposentado
( ) Nunca trabalhei.
( ) Recebe BPC do INSS (idoso/ deficiente)
( ) Outro: ______________________
20. Você faz algum curso atualmente?
( ) Ensino Médio
( ) Magistério
( ) Curso de formação continuada
( ) Ensino fundamental
( ) Nenhum
21. Por que se interessou por este curso?
( ) por falta de opção
( ) para concluir o Ensino Médio
( ) pela credibilidade do IFMA
( ) pela compatibilidade de horário
( ) Porque já trabalho na área
22. Deixe registrado abaixo o motivo por que você está se inscrevendo neste processo seletivo,
sua motivação e expectativas em relação ao curso.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Declaro que as informações prestadas são verdadeiras. Outrossim, informo que estou ciente de que
a prestação de informação falsa apurada antes e/ou posteriormente à matrícula, em procedimento
que me assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o indeferimento da solicitação e/ou o
cancelamento da matrícula na Instituição, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.

________________, ___________ de 2021

____________________________________________
Assinatura do Candidato
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EDITAL Nº32, DE 18 DE MAIO DE 2021
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES (INSCRIÇÃO)

Declaro para os devidos fins que as informações registradas no Formulário Eletrônico de
Solicitação da inscrição do Processo Seletivo aos Cursos Técnicos de Nível Médio na Modalidade
Jovens e adultos IFMA 2021 são de minha inteira responsabilidade.

_________________, ___de ________________de _______.

________________________________________
Assinatura do candidato

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
CAMPUS ZÉ DOCA
Gabinete da Diretoria – Campus Zé Doca – GAB-ZDC
EDITAL Nº32, DE 18 DE MAIO DE 2021
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE ESTUDOS EM ESCOLA PÚBLICA

DECLARAÇÃO

Declaramos

para

os

devidos

fins

de

direito que ______________________

_______________________________________________concluiu o Ensino Fundamental neste
Estabelecimento de Ensino em ____ de ___________de ______, estando o seu certificado em fase
de expedição.
Declaramos, ainda, que o (a) referido (a) aluno (a) cursou todas as séries (anos) do Ensino
Fundamental em escola pública, conforme consta em seu histórico escolar.

____________, ____,_____,_____
(cidade)

_____________________________________
DIRETOR(A)
(carimbo e assinatura)

(data)
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EDITAL Nº32, DE 18 DE MAIO DE 2021

ANEXO V – DOCUMENTO PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL

1. Trabalhadores Assalariados
•

Contracheques ( três últimos meses)

•

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver;

•

CTPS registrada e atualizada;

•

CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de
empregada doméstica;

•

Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 1.6. Extratos bancários dos
últimos três meses, pelo menos.

2. Atividade Rural
•

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver; 2.2. Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ;

•

Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou
a membros da família, quando for o caso;

•

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas
jurídicas vinculadas; 2.5. Notas fiscais de vendas.

3. Aposentados e Pensionistas
•

Extrato mais recente do pagamento de benefício;

•

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver; 3.3. Extratos bancários dos últimos
três meses, pelo menos.

4. Autônomos e Profissionais Liberais
•

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver;

•

Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou
a membros de sua família, quando for o caso;

•

Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis
com a renda declarada;

•

Extratos bancários dos últimos três meses.

5. Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de Bens Móveis e Imóveis
•

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.

•

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.

•

Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado
dos três últimos comprovantes de recebimentos.
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EDITAL Nº32, DE 18 DE MAIO DE 2021
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE ESTUDOS EM ESCOLAS
COMUNITÁRIAS, FILANTRÓPICAS E CONFESSIONAIS

DECLARAÇÃO

Declaramos

para

os

devidos

fins

de

direito que_______________________

______________________________________________________ cursou todas as séries/anos do
Ensino Fundamental neste Estabelecimento de Ensino, no período de _____(ano)____(ano).
Declaramos, ainda, que este estabelecimento de ensino recebeu recursos do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais de Educação (FUNDEB),
diretamente ou mediante convenio com os poderes públicos estaduais, municipais, distrital ou de
fundo equivalente, no período em que o estudante cursou o Ensino Fundamental ou as séries/anos
de ____(ano) a ____(ano).

____________, ____,_____,_____
(cidade)

_____________________________________
DIRETOR (A)
(carimbo e assinatura)

(data)
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EDITAL Nº32, DE 18 DE MAIO DE 2021
ANEXO VII – PERFIL DO CURSO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Técnico em Alimentação Escolar
Desenvolve atividades de planejamento, execução e acompanhamento das etapas do processo
produtivo na sua área de atuação, tais como: aquisição dos alimentos, seleção, manuseio dos
alimentos, preservação, armazenamento de matérias-primas, higienização, preparo, controle e
manutenção da qualidade. Atua como educador alimentar na escola, sob supervisão do
nutricionista. Organiza e executa os fluxos de aquisição e armazenamento de alimentos e insumos
necessários ao preparo da alimentação escolar. Organiza, controla e executa os processos de
higienização dos alimentos, de preparo e de fornecimento das refeições. Prepara a alimentação dos
estudantes conforme o cardápio e orientações definidas por nutricionistas. Associa à utilização de
recursos tecnológicos, conhecimentos, valores éticos, estéticos e políticos que encaminhem ao
desenvolvimento de uma postura crítico-reflexiva frente à humanização do homem e do trabalho.
Compreende o contexto científico, tecnológico, legal, econômico e político-social da sua área de
formação profissional. Interpreta a legislação e normas técnicas referentes à saúde e segurança do
trabalho, aplicando-as de modo a propiciar um ambiente adequado e seguro ao exercício das
atividades profissionais. Controla a qualidade da matéria-prima de cada etapa dos processos na
produção de alimentos. Promove a prestação de serviços especializados na área de alimentos,
desenvolvendo também as práticas empreendedoras.
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EDITAL Nº32, DE 18 DE MAIO DE 2021
ANEXO VIII – FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS
PARA PRETOS(AS) E PARDOS(AS)

Dados pessoais:
Nome: __________________________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: _____________________________
Data de nascimento: ___/____/______ Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) outro ( )
Telefone: ( ) _____________________
Dados da Inscrição:
Campus: ____________________Curso pretendido: ____________________________
N° inscrição: _________________________________
Documentos que devem ser anexados a este Formulário:
Cópia colorida do documento de identificação com foto (RG, ou CNH ou Carteira de Trabalho).
Autodeclaração:
Para atender ao Item __________ do Edital nº _______________, declaro-me de cor preta ou parda,
da raça etnia negra e definidas como tais, conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),bem como estou ciente de que se for detectada falsidade desta
declaração, estarei sujeito às penalidades legais, inclusive de eliminação deste Processo Seletivo,
em qualquer fase, e de anulação de minha matrícula caso tenha sido matriculado após
procedimento regular, em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nessa
oportunidade autorizo a Comissão de Verificação a me fotografar para fins de registro, sendo esta
imagem utilizada apenas para essa etapa deste Seletivo.

_____________________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO IX – MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO

Candidato apto para concorrer às cotas de pretos(as), pardos(as):
Sim (

)

Não (

)

Parecer da Comissão de Verificação:

Data: ____/____/_____

Nome: ___________________________________________
Assinatura: ________________________________________
Documento: _______________________________________
Nome: ___________________________________________
Assinatura: ________________________________________
Documento: _______________________________________
Nome: ___________________________________________
Assinatura: ________________________________________
Documento: _______________________________________

