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ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A MATRÍCULA 

 

Todos os candidatos deverão anexar todos os documentos comprobatórios para a realização 
da matrícula, em função da modalidade de concorrência (ampla concorrência e vagas 
reservadas por cota), no endereço: https://prematricula.ufms.br/ 

 

1. DOCUMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CANDIDATOS 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio; 

b) Para os candidatos que realizaram os estudos no exterior, deverá anexar parecer de 
Equivalência de Estudos emitido pela Secretaria Estadual de Educação e Histórico Escolar 
acompanhado de tradução realizada por tradutor público; 

c) Certidão de Nascimento Civil ou de Casamento; 

d) Documento Oficial de Identidade ou do Registro Nacional de Estrangeiro; 

e) Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso não esteja registrado no Documento 
Oficial de Identidade; 

f) Certificado de Reservista ou de documento que comprove que está em dia com as 
obrigações militares - para o candidato do sexo masculino a partir dos dezoito anos; 

g) Comprovante de Quitação Eleitoral - obrigatório para o candidato a partir dos dezoito 
anos, obtido pelo no endereço https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral; e 

h) uma fotografia digital recente 3x4 cm ou 5x7 cm frontal que possibilite a identificação do 
candidato.  

 

2. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA 

2.1. AC - CANDIDATOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA 

a) Anexar todos os documentos gerais para todos os candidatos - Item 1. do Anexo II deste 
Edital. 

  

2.2. L1 - CANDIDATOS COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 
1,5 SALÁRIO-MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM 
ESCOLAS PÚBLICAS (LEI Nº 12.711/2012) 

a) Anexar todos os documentos gerais para todos os candidatos - Item 1. do Anexo II deste 
Edital, sendo que o histórico escolar deve comprovar que o candidato cursou integralmente 
o ensino médio em escola pública; e 
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b) Anexar todos documentos exigidos para candidatos com renda igual ou inferior a 1,5 
salário-mínimo, conforme Anexo VI deste Edital. 

  

2.3. L3 - CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS OU PARDOS, COM RENDA FAMILIAR 
BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO 
INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS (LEI Nº 12.711/2012) 

a) Anexar todos os documentos gerais para todos os candidatos - Item 1. do Anexo II deste 
Edital, sendo que o histórico escolar deve comprovar que o candidato cursou integralmente 
o ensino médio em escola pública; 

b) Anexar todos documentos exigidos para candidatos com renda igual ou inferior a 1,5 
salário-mínimo, conforme Anexo VI deste Edital; e 

c) Anexar autodeclaração de preto ou pardo assinada, disponível no Anexo III deste Edital; e 
foto e vídeo, de acordo com item 6 do Edital. 

  

2.4. L4 - CANDIDATOS AUTODECLARADOS INDÍGENAS, COM RENDA FAMILIAR BRUTA PER 
CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO 
INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS (LEI Nº 12.711/2012) 

a) Anexar todos os documentos gerais para todos os candidatos - Item 1. do Anexo II deste 
Edital, sendo que o histórico escolar deve comprovar que o candidato cursou integralmente 
o ensino médio em escola pública; 

b) Anexar todos documentos exigidos para candidatos com renda igual ou inferior a 1,5 
salário-mínimo, conforme Anexo VI deste Edital; e 

c) Anexar RANI ou declaração da liderança indígena ou FUNAI atestando o seu 
pertencimento ao povo e/ou comunidade indígena. 

 

2.5. L5 - CANDIDATOS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA 
NORMATIVA Nº18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM 
ESCOLAS PÚBLICAS (LEI Nº12.711/2012) 

a) Anexar todos os documentos gerais para todos os candidatos - Item 1. do Anexo II deste 
Edital, sendo que o histórico escolar deve comprovar que o candidato cursou integralmente 
o ensino médio em escola pública. 

 
2.6. L7 - CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS OU PARDOS QUE, 
INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA Nº 18/2012) 
TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS (LEI Nº 
12.711/2012)  
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a) Anexar todos os documentos gerais para todos os candidatos - Item 1. do Anexo II deste 
Edital, sendo que o histórico escolar deve comprovar que o candidato cursou integralmente 
o ensino médio em escola pública; e 

b) Anexar autodeclaração de preto ou pardo assinada, disponível no Anexo III deste Edital; e 
foto e vídeo, de acordo com item 6 do Edital. 

 

2.7. L8 - CANDIDATOS AUTODECLARADOS INDÍGENAS QUE, INDEPENDENTEMENTE DA 
RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA Nº 18/2012), TENHAM CURSADO 
INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS (LEI Nº 12.711/2012) 

a) Anexar todos os documentos gerais para todos os candidatos - Item 1. do Anexo II deste 
Edital, sendo que o histórico escolar deve comprovar que o candidato cursou integralmente 
o ensino médio em escola pública; e 

b) Anexar RANI ou declaração da liderança indígena ou FUNAI atestando o seu 
pertencimento ao povo e/ou comunidade indígena. 

 

2.8. L9 - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA QUE TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER 
CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO QUE TENHAM CURSADO 
INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS (LEI Nº 12.711/2012) 

a) Anexar todos os documentos gerais para todos os candidatos - Item 1. do Anexo II deste 
Edital, sendo que o histórico escolar deve comprovar que o candidato cursou integralmente 
o ensino médio em escola pública; 

b) Anexar todos documentos exigidos para candidatos com renda igual ou inferior a 1,5 
salário-mínimo, conforme Anexo VI deste Edital; e 

c) Anexar autodeclaração de PcD (Anexo IV) e Laudo médico (Anexo V)  de especialista em 
sua área de deficiência que atesta o tipo e o grau da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como o 
devido enquadramento na categoria de deficiência prevista no art. 4º do Decreto nº 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, e seus incisos.  

 
2.9. L11 - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA AUTODECLARADOS PRETOS OU PARDOS, QUE 
TENHAM RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO-
MÍNIMO E QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS 
PÚBLICAS (LEI Nº 12.711/2012) 

a) Anexar todos os documentos gerais para todos os candidatos - Item 1. do Anexo II deste 
Edital, sendo que o histórico escolar deve comprovar que o candidato cursou integralmente 
o ensino médio em escola pública; 

b) Anexar todos documentos exigidos para candidatos com renda igual ou inferior a 1,5 
salário-mínimo, conforme Anexo VI deste Edital; e 
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c) Anexar autodeclaração de preto ou pardo assinada, disponível no Anexo III deste Edital; e 
foto e vídeo, de acordo com item 6 do Edital. 

d) Anexar autodeclaração de PcD (Anexo IV) e Laudo médico (Anexo V)  de especialista em 
sua área de deficiência que atesta o tipo e o grau da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como o 
devido enquadramento na categoria de deficiência prevista no art. 4º do Decreto nº 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, e seus incisos.  

 
2.10. L13 - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 
14, II, PORTARIA NORMATIVA Nº 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O 
ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS(LEI Nº 12.711/2012) 

a) Anexar todos os documentos gerais para todos os candidatos - Item 1. do Anexo II deste 
Edital, sendo que o histórico escolar deve comprovar que o candidato cursou integralmente 
o ensino médio em escola pública; e 

b) Anexar autodeclaração de PcD (Anexo IV) e Laudo médico (Anexo V)  de especialista em 
sua área de deficiência que atesta o tipo e o grau da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como o 
devido enquadramento na categoria de deficiência prevista no art. 4º do Decreto nº 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, e seus incisos.  
 
2.11. L15 - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA AUTODECLARADOS PRETOS OU PARDOS QUE, 
INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA Nº 18/2012), 
TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS (LEI Nº 
12.711/2012) 

a) Anexar todos os documentos gerais para todos os candidatos - Item 1. do Anexo II deste 
Edital, sendo que o histórico escolar deve comprovar que o candidato cursou integralmente 
o ensino médio em escola pública . 

b) Anexar autodeclaração de preto ou pardo assinada, disponível no Anexo III deste Edital; e 
foto e vídeo, de acordo com item 6 do Edital. 

c) Anexar autodeclaração de PcD (Anexo IV) e Laudo médico (Anexo V)  de especialista em 
sua área de deficiência que atesta o tipoe o grau da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como o 
devido enquadramento na categoria de deficiência prevista no art. 4º do Decreto nº 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, e seus incisos.  

 


