
O candidato deverá apresentar : 

1. Documentação Básica para matrícula; 
 

2. Declaração de acordo com o grupo de reserva de vagas, conforme 
estabelecido na Lei nº 12.711/2012, e que cursou todas as séries do Ensino 
Médio em escola pública, sendo esta instituição de ensino criada ou 
incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público, nos termos do inciso 
I, do art. 19, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996); 
 

3. Autodeclaração de cor. 
 

4. Os candidatos convocados para as vagas reservadas a pessoas com 

deficiência, deverão apresentar no ato da matricula, laudo ou atestado 

médico, legível e original, comprobatório de sua condição, emitido com 

menos de 90 dias que antecedem a Chamada Regular do Sisu, 

contendo os seguintes dados: nome completo do candidato,  número de 

seu documento de identidade, número do CPF e endereço; Código de  

Identificação da Doença (CID); data, assinatura, carimbo e número do 

CRM do médico  responsável. O laudo deverá atestar que o candidato é 

pessoa com deficiência e que se enquadra nas categorias discriminadas 

no artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,  

alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, no 

§ 1º, do artigo  1º, da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

(Transtorno do Espectro Autista), e  as contempladas pelo enunciado da 

Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça  (STJ): “O portador de 

visão monocular tem direito de concorrer em Concurso Público  às 

vagas reservadas aos deficientes”, observados os dispositivos da 

Convenção sobre  os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, ratificados pelo  Decreto nº 6.949/2009. A 

UNIFAL-MG se reserva o direito de constituir Banca de Verificação, 

constituída de uma equipe multiprofissional,  a ser designada pelo Reitor 

para averiguação dos documentos e avaliação dos candidatos, podendo 

inclusive realizar entrevistas com o candidato se julgar necessário. 

Documentos complementares poderão ser solicitados. 

 


