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ANEXO II D – CURSOS TÉCNICOS 

DECLARAÇÃO NA POLÍTICA DE RESERVA DE VAGAS 

NOME: CPF: 

CURSO: IDENTIDADE: 

Em atendimento à Lei nº 12.711/2012 e à Portaria Normativa/MEC nº 18 de 11/10/12, declaro, para os devidos fins que, no 

momento da minha inscrição fiz a opção pelo seguinte grupo de reserva de vagas: 

 L1. Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimo que tenham cursado 

integralmente o ENSINO FUNDAMENTAL em escolas públicas. 

 L2. Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 

1,5 salários mínimo e que tenham cursado integralmente ENSINO FUNDAMENTAL em escolas públicas. 

 L5. Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado 

integralmente o ENSINO FUNDAMENTAL em escolas públicas. 

 L6. Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria 

Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ENSINO FUNDAMENTAL em escolas públicas. 

 L9. Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos 

e que tenham cursado integralmente o ENSINO FUNDAMENTAL em escolas públicas. 

 L10. Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per 

capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimo e que tenham cursado integralmente o ENSINO FUNDAMENTAL 

em escolas públicas. 

 L13. Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), 

tenham cursado integralmente o ENSINO FUNDAMENTAL em escolas públicas. 

 L14. Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 

14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ENSINO FUNDAMENTAL em escolas 

públicas. 
 

Ainda em atendimento aos critérios de ocupação das vagas reservadas estou efetuando a matrícula para o grupo de reserva 

de vagas: _______________________________________________________. 

 

Declaro, ainda, que as informações acima são verdadeiras e que conheço e aceito todas as regras estabelecidas conforme 

disposto no EDITAL Nº 77/2019. 

Formiga, _____/_____/2020. 

               

                                                                                 

_______________________________________________________________ 

ASSINATURA DO ALUNO e/ou RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


