
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 26/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2023/1 NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE 

MÚSICA CÂMPUS SAMAMBAIA 

 

AUTODECLARAÇÃO NEGRO 

 

 
Eu, , CPF , 

candidato(a) aprovado(a) no Processo Seletivo para ingresso em 2023/1 nos cursos de graduação de Música, da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), optante do Sistema de Reserva de Vagas (Lei n.º 12.711/2012), na 

categoria de candidato(a) que se autodeclara Negro(a) (Preto(a), Pardo(a), me autodeclaro: 

 
( ) Preto/a ( ) Pardo/a 

 
 

Declaro estar ciente de que esta autodeclaração será verificada, no ato de matrícula, pela Comissão de 

Heteroidentificação, conforme critério fenotípico, estabelecido no Art. 9º da Portaria Normativa n 04/2018 

da SRH/MPOG e Portaria n.1049/2019 UFG: “Art. 9º A comissão de heteroidentificação utilizará 

exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso 

público, ou seja, características físicas do candidato”. 

 
Declaro também estar ciente de que a apresentação de informação falsa ensejará a anulação de minha matrícula na 

UFG, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis, conforme estabelecido nos seguintes artigos: 

Art.9 da Portaria Normativa n° 18, de 11 de outubro de 2012, que “Dispõe sobre implementação das reservas de vagas em 

instituições federais de ensino de que tratam na Lei nº 12.711,de 29 de agosto de 2012, e o Decreto nº 7.824, de 11 de 

outubro de 2012", que estabelece em seu artigo 9º : “A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada 

posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o 

cancelamento de sua matrícula na instituição federal de ensino, sem prejuízo das sanções penais”. 

Art.299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, que dispõe: "Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 

ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena-reclusão, de um a cinco anos, e multa (...),se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa (...), se o 

documento é particular". 

Data: / /2023. 
 

 

 
 

Assinatura do(a) Candidato(a) 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 26/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2023/1 NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE 

MÚSICA CÂMPUS SAMAMBAIA 

 

AUTODECLARAÇÃO INDÍGENA 

 

 
Eu, , CPF , 

candidato(a) aprovado(a) no Processo Seletivo para ingresso em 2023/1 nos cursos de graduação de Música,  

da Universidade Federal de Goiás (UFG), optante do Sistema de Reserva de Vagas (Lei n.º  12.711/2012), me 

autodeclaro: 

 

( ) Indígena 

 

Declaro estar ciente de que esta autodeclaração será verificada, no ato de matrícula, pela Comissão de 

Heteroidentificação, por meio da conferência dos documentos (uma fotocópia do Registro Administrativo 

de Nascimento de Indígena (RANI), OU uma declaração da Comunidade Indígena sobre a condição étnica 

do candidato). 

 
Declaro também estar ciente de que a apresentação de informação falsa ensejará a anulação de minha matrícula na 

UFG, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis, conforme estabelecido nos seguintes artigos: 

Art.9 da Portaria Normativa n° 18, de 11 de outubro de 2012, que “Dispõe sobre implementação das reservas de vagas em 

instituições federais de ensino de que tratam na Lei nº 12.711,de 29 de agosto de 2012, e o Decreto nº 7.824, de 11 de 

outubro de 2012", que estabelece em seu artigo 9º : “A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada 

posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o 

cancelamento de sua matrícula na instituição federal de ensino, sem prejuízo das sanções penais”. 

Art.299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, que dispõe: "Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 

ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena-reclusão, de um a cinco anos, e multa (...),se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa (...), se o 

documento é particular". 

 

Data: / /2023. 
 

 

 

 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 



 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 26/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2023/1 NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE 

MÚSICA CÂMPUS SAMAMBAIA 

 

DECLARAÇÃO JUSTIFICADA DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS  

 

 

 
Eu , portador (a) do 

 

documento de identificação nº , órgão expedidor e CPF 

 

nº , declaro, para os devidos fins, que não possuo a seguinte documentação 

 

(listar e justificar): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(    ) Candidato (a) 

(     ) Membro da família do(a) candidato(a) ________________ grau de 

parentesco . 

Confirmo serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas penas do 

crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa 

apurada posteriormente à aprovação, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, incorrer na 

revogação da aprovação do/a candidato/a no Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da 

Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação). 

 

  , de de 20 . 
 

 
 

 

Assinatura do(a) declarante 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 26/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2023/1 NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE 

MÚSICA CÂMPUS SAMAMBAIA 

 
DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR(A) AUTÔNOMO(a), INFORMAL OU PROFISSIONAL LIBERAL 

 

Trabalhador/a autônomo é a pessoa física, com vínculo de contribuinte individual com o INSS, que exerce atividade 

econômica por conta própria. É o/a prestador/a de serviços a outra pessoa que não tem vínculo empregatício, mas pode ter 

um contrato. 
 

Trabalhador/a informal não tem vínculo, nem carteira assinada ou qualquer tipo de contrato. As atividades são 

esporádicas, geralmente denominadas de bicos, incertas, sem especificidade ou relação formal com outrem. 
 

Profissional liberal diz respeito àqueles profissionais, trabalhadores/as, que podem exercer com liberdade e autonomia a sua 

profissão, decorrente de formação técnica ou superior específica, legalmente reconhecida, formação essa advinda de estudos e de 

conhecimentos técnicos e científicos. O exercício de sua profissão pode ser dado com ou sem vínculo empregatício específico, 

mas sempre regulamentado por organismos fiscalizadores do exercício profissional. 
 

Eu, ,portador(a) do RG nº 
 

  , órgão expedidor , e CPF nº 
 

  , membro da família do(a) candidato(a) 
 

  aprovado no Processo Seletivo para ingresso em 

2023/1 no curso de graduação de Música, declaro, para os devidos fins, que sou: 

                                                         (   ) Trabalhador(a) Autônomo(a)  

(    ) Profissional Liberal  

(    )   Trabalhador(a) Informal 

exercendo a função de , 

no ramo de atividade de não constante em 

minha Carteira de Trabalho e Previdência Social, recebendo a seguinte renda bruta nos últimos três meses: 

Mês de referência Valor bruto mensal 

Agosto de 2022 R$ 

Setembro de 2022 R$ 

Outubro de 2022 R$ 

 

Confirmo serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas penas 

do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação 

falsa apurada posteriormente à aprovação, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, incorrer 

na revogação da aprovação do/a candidato/a no Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º 

da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação). 
 

  , de de 202__. 
 

____________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 



DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE NÚCLEO FAMILIAR – UFG – PS MÚSICA 2023/1 

 

Eu, , CPF nº , candidato (a) aprovado (a) no Processo Seletivo 
Nome do candidato(a) 

para ingresso em 2023/1 nos cursos de graduação de Música –  Câmpus Samambaia, residente no endereço: (rua,  avenida,  número,  quadra,  lote,  bairro) 
 

Telefones: ( )_______________________, (   )   declaro, para fins de enquadramento na Lei nº 12.711/2012, no Decreto n.º 7.824/2012 e na 

Portaria n.º 18/2012, sob as penas da Lei, que a minha família* é composta de (número) pessoas, das quais (número) contribuem com a renda familiar, conforme 

valores abaixo indicados. Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade 

ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao registro acadêmico, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o 

cancelamento de minha matrícula na Universidade Federal de Goiás, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da Portaria Normativa n.º 18, de 11 de outubro de 2012, do MEC). 

* De acordo com o inciso III do artigo 2º da Portaria Normativa MEC n.18/2012 (alterada pelas Portarias MEC n.9/2017 e n.1.117/18),considera-se família, a unidade nuclear 

composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, 

todas moradoras em um mesmo domicílio. 

 

Nº CPF NOME Idade (anos) Possui Renda Renda em R$ 

    (  ) Sim;  

(  ) Não 

 

 
Condição:   (   ) Assalariado;   ( ) Atividade Rural; ( ) Aposentado ou Pensionista; ( ) 

 

Parentesco/Afinidade 

 

Imposto de 

Renda 
Autônomo ou Profissional Liberal;   ( ) Trabalhador Informal;   ( ) Desempregado; ( )   

 
 

Estagiário remunerado; ( ) Rendimento de aluguel ou arrendamentos; ( ) Isento; 

 ( ) Declarou 

 

Nº CPF NOME Idade (anos) Possui Renda Renda em R$ 

     (  ) Sim; 

 (  ) Não 

 

 

Condição:   (   ) Assalariado;   ( ) Atividade Rural; ( ) Aposentado ou Pensionista; ( ) 

 
Parentesco/Afinidade 

 
Imposto de Renda 

Autônomo ou Profissional Liberal;   ( ) Trabalhador Informal;   ( ) Desempregado; ( )   

 
 

Estagiário/bolsista; ( ) Rendimento de aluguel ou arrendamentos; 
( ) Isento; 

 ( ) Declarou 

 

  , / / 20 . 
 

(Local e data) Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 
CASO NECESSÁRIO, UTILIZE MAIS DE UMA FOLHA E AS ENTREGUE GRAMPEADAS 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 26/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2023/1 NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE 

MÚSICA CÂMPUS SAMAMBAIA 

 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RENDA 

 
 
Eu, __________________________________________________________________________________ , 

 

portador (a) do documento de identificação nº , órgão expedidor e CPF 

 

nº , membro da família do(a)  candidato(a) à vaga no Processo Seletivo para 

 

ingresso em 2023/1 nos cursos de graduação de Música, declaro para os devidos fins, que não possuo 

documentos que possam comprovar minha renda. Declaro, ainda, que venho provendo meu sustento por 

meio de: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Confirmo serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas penas do 

crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa 

apurada posteriormente à aprovação, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, incorrer na 

revogação da aprovação do/a candidato/a no Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da 

Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação). 

 

 

  , de de 202__. 
 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 26/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2023/1 NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE 

MÚSICA CÂMPUS SAMAMBAIA 

 

 
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA (IMÓVEL CEDIDO OU ALUGADO) 

 

 
Eu,  , portador (a) do documento 

de identificação nº , órgão expedidor __________e 

CPF nº____________________, declaro para os devidos fins que resido em imóvel ( ) alugado (  ) cedido*  

por   _________________________, 

CPF nº localizado no endereço ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ há 

(   ) Menos de 1 ano (    ) Dois anos (    ) Mais de três anos (    ) Tempo indeterminado. 

 

* Caso se trate de imóvel seja alugado, informe o valor do aluguel:    

 
* Caso se trate de imóvel cedido declarar relação ou parentesco:    

 

Confirmo serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas 

penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de 

informação falsa apurada posteriormente à aprovação, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla 

defesa, incorrer na revogação da aprovação do/a candidato/a no Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis (art. 9º da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação). 
 

 

 

 

  , de de 202 . 
 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

                                                           Assinatura do(a) declarante 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 26/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2023/1 NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE 

MÚSICA CÂMPUS SAMAMBAIA 

 
 

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO(A) 

 
 

Eu, , portador(a) do RG nº 
 

  , órgão expedidor   , e CPF nº 
 

  , membro da família do(a) candidato(a) 
 

    ,aprovado(a) no Processo Seletivo para ingresso 

em 2023/1 nos cursos de graduação de Música, declaro, para os devidos fins, que estou desempregado(a)      desde      

o      dia / /         ,      quando      trabalhei      na      atividade      de 

  . 

 

Declaro, ainda, que não recebo nenhuma remuneração e que venho provendo meu sustento da seguinte forma: 
 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Original e fotocópia dos seguintes documentos: 

 

 
 (   ) Carteira de Trabalho com a demissão 

(   ) Termo de Rescisão de Contrato (para demissões que ocorreram nos últimos 12 meses) 

 
 

Confirmo serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas 

penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de 

informação falsa apurada posteriormente à aprovação, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla 

defesa, incorrer na revogação da aprovação do/a candidato/a no Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis (art. 9º da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação). 
 

 
 

  , de de 202__ . 
 

 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 26/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2023/1 NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE 

MÚSICA CÂMPUS SAMAMBAIA 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

Eu, _______________________________________________________________________________________, 

portador (a) do documento de identificação __________________________, órgão expedidor ________  e CPF 

n,_______________________________ membro da família do(a) candidato(a) 

_____________________________________________________________________________ inscrito    no    

Processo Seletivo para ingresso em 2023/1 nos cursos de graduação de Música, declaro, para os devidos fins, que 

sou MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, no ramo de 

___________________________________________________________________________________ com o 

CNPJ______________________________________. 

 

Recebendo a seguinte renda bruta nos últimos três meses: 
 

 
Mês de referência Valor bruto mensal 

Agosto de 2022 R$ 

Setembro de 2022 R$ 

Outubro de 2022 R$ 

 

 

Confirmo serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas penas do 

crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa 

apurada posteriormente à aprovação, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, incorrer na 

revogação da aprovação do/a candidato/a no Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da 

Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação). 
 

 

  , de de 202   
 

 

 

________________________________________________________________ 
 

Assinatura do(a) declarante 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 26/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2023/1 NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE 

MÚSICA CÂMPUS SAMAMBAIA 

 

DECLARAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 

 
Eu, , 

 

portador (a) do documento de identificação nº , órgão expedidor   

 

  e CPF nº , declaro, para os devidos fins, que  
 

(   ) Recebo 

 (   ) Pago 

Pensão alimentícia no valor mensal de R$    
 

Em favor do(s) seguinte(s) filhos (se receber): __________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Confirmo serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas penas do 

crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa 

apurada posteriormente à aprovação, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, incorrer na 

revogação da aprovação do/a candidato/a no Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da 

Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação). 
 

 

 

 
 

  , de de 202   
 

 

 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) declarante 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 INSTITUTO VERBENA 

EDITAL Nº 26/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2023/1 NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DE 

MÚSICA CÂMPUS SAMAMBAIA 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES, BENS E RENDIMENTOS MENSAIS MÉDIOS PEQUENO  

PRODUTOR RURAL 

 

Eu,     , 

portador(a) do RG  , órgão expedidor    , 

CPF Nº , membro da família do(a) candidato(a)    

 

Aprovado/a no Processo Seletivo para ingresso em 2023/1 nos Cursos de Graduação de Música,  declaro, para os devidos 

fins, que sou produtor/a  rural: (nestas linhas dizer detalhadamente, qual atividade realiza, se possui empregados, máquinas 

(quais), animais (quais e finalidade), dentre outros bens destinados à realização dessa atividade e qual a RENDA BRUTA  

média mensal) 

 

 

Mês de referência Valor bruto mensal 

agosto de 2022 R$ 

setembro de 2022 R$ 

outubro de 2022 R$ 

 

Confirmo serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas penas do 

crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa 

apurada posteriormente à aprovação, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, incorrer na 

revogação da aprovação do/a candidato/a no Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da 

Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação). 

 

 

 

 
  , de de 20 . 

 

 

 

 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Declarante 


