
 

PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS SUPRANUMERÁRIAS 2016.2 
DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA PRESENCIAL 

 

Período de matrícula: 16 a 18 de maio (das 14h às 21h) 
Divulgação das homologações: 19 de maio 

Período de recurso: 20 a 24 de maio 
 

ATENÇÃO 
 

Candidatos convocados para o CUNI Itabuna  
devem comparecer para matrícula na sede do Campus Jorge Amado.  

 
Candidatos convocados para o CUNI Porto Seguro  

devem comparecer para matrícula na sede do Campus Sosígenes Costa.  
 
 

Locais de Matrícula 
 
Campus Jorge Amado 
Rod. Ilhéus-Vitória da Conquista, BR 415, km 39, Ferradas, CEP 45613-204. 
Telefone: (73) 3212-9428 
 
CUNI Ilhéus  
Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães 
Av. Roberto Santos, s/n, Esperança, CEP 45650-000. 
 

CUNI Ibicaraí 
Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães 
Rua Marechal Rondon, s/n, Centro, CEP 45745-000. 
 
CUNI Coaraci  
Colégio Estadual Almakazir Gally 
Rua Galvão Juvêncio Peri Lima, s/n, Centro, CEP 45638-000. 
 
Campus Sosígenes Costa 
Centro de Convenções do Descobrimento 
Rod. Porto Seguro-Eunápolis, BR 367, km 10, CEP 45810-000. 
Telefone: (73) 3288-8400 
 
CUNI Santa Cruz Cabrália  
Colégio Estadual Terezinha Scaramussa 
Praça Frei Henrique de Coimbra, s/n, Centro, CEP 45807-000. 
 
Campus Paulo Freire 
Praça Joana Angélica, nº 250, São José, CEP 45988-058. 
Telefone: (73) 3291-2089 
 
CUNI Itamaraju  
Colégio Polivalente 
Rua Chile, nº 47, Centro, CEP 45836-000. 
 



 
Lista de documentos para matrícula 

Os documentos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou em fotocópia 

simples, desde que o documento original seja apresentado para conferência e autenticação. 

Matrícula por representante legal: a procuração deverá ser autenticada em cartório e o 

representante deverá portar documento de identidade original. Os formulários de declaração de 

ciência e de pendência de documentos (se for o caso) deverão estar assinados pelo próprio 

candidato. 

 Documento de identificação – RG, Passaporte, CNH, Carteira de trabalho.  

 CPF 

 Certidão de nascimento indígena 

 Título de eleitor – para candidatos maiores de 18 anos.  

 Comprovante de quitação eleitoral – Esse documento pode ser gerado no link 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral. 

 Comprovante de quitação militar - para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos. 

 Histórico escolar de ensino médio 
o O candidato que concluiu o ensino médio em outro país deve apresentar o histórico 

escolar com um parecer de Equivalência de Conclusão de Estudos emito pela 
Secretaria de Educação do Estado. 

 Certificado de conclusão do ensino médio - a maioria dos históricos escolares tem o 
certificado de conclusão no verso. 

 Declaração da FUNAI de que o candidato reside em comunidade indígena, ou 
comprovante de residência em comunidade indígena 

 Declaração de sua comunidade sobre sua condição de pertencimento étnico – assinada 
por pelo menos três lideranças reconhecidas 

 Duas fotos 3x4 recentes 
 
 

 
 
 

  

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


 

 

 
DECLARAÇÃO DE PENDÊNCIA DE DOCUMENTO(S) 

 
 

Eu, ____________________________________________________________________________,  

RG _____________/ órgão expedidor _________, CPF ______________________, declaro que fiz 

a matrícula nesta Universidade na pendência dos seguintes documentos:  

 RG 

 CPF 

 Certidão de nascimento indígena 

 Título de eleitor ou Certificado de quitação eleitoral  
(para brasileiros maiores de 18 anos) 

 Histórico escolar 

 Certificado de conclusão do ensino médio 

 Quitação com o serviço militar obrigatório  
(para brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos) 

 Declaração da FUNAI ou comprovante de residência em comunidade indígena 

 Declaração de pertencimento étnico à comunidade indígena 

 
 

Declaro ainda, estar ciente de que a não entrega dos documentos supracitados até o dia 

____/_____/______ trará como consequência a perda da minha vaga na Universidade. 

 
 
 

_____________________, ______ de _________________ de 2016. 
         Local 

 
 
 

_____________________________________________  
Assinatura do declarante 

  



 

 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 
 

Eu, ____________________________________________________________________________,  

RG _____________/ órgão expedidor _________, CPF ______________________, mediante este 

instrumento, afirmo o que segue: 

 

- Declaro estar ciente da Lei nº 12.089, de 11/11/2009, que proíbe a ocupação simultânea de vagas 

em universidades públicas; 

- Declaro estar ciente do Decreto nº 5.493, de 18/07/2005, que em seu art. 2º, § 3º proíbe a concessão 

de bolsa de estudo vinculada ao PROUNI para estudante matriculado em instituição pública e gratuita 

de ensino superior; 

- Declaro ainda, a veracidade das informações e documentos apresentados por mim neste Processo 

Seletivo. 

 

 

 

 
 
 

_____________________, ______ de _________________ de 2016. 
                    Local 

 
 
 
 

_____________________________________________  
Assinatura do declarante 

  



 

 

 

DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO À COMUNIDADE INDÍGENA 

 

Nome completo liderança:__________________________________________________________  

Documento Identidade: _________________________ CPF: ______________________________  

Povo / etnia / comunidade: _________________________________________________________  

Terra indígena / aldeia / acampamento: _______________________________________________  

Endereço: ______________________________________________________________________  

Nº: ___________ Complemento: ____________________ Telefone: ( ) _____________________  

Distrito: ______________________________ Município/Cidade:___________________________  

Estado: ____________________________________ CEP: _______________________________  

E-mail: _________________________________________________________________________  

 

 

Eu, liderança política/espiritual/saúde/ensino, atualmente ocupando o cargo de 

___________________________________ nesta terra indígena/aldeia/acampamento, declaro que 

o candidato _______________________________________________, inscrito no Processo 

Seletivo para Ocupação de Vagas Supranumerárias 2016.2 desta Universidade, possui vínculo com 

meu povo/etnia/comunidade.  

 

 

 

 

 
 

_____________________, ______ de _________________ de 2016. 
                    Local 

 
 
 
 
 

_____________________________________________  
Assinatura ou rogo da liderança 

 


