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ANEXO I 

AUTODECLARAÇÃO 

(preto/pardo, indígena, pessoa com deficiência) 

Eu, ______________________________________________________________, 

portador do RG _____________________, CPF ______________________, 

declaro para o fim específico de atender ao Edital 01/2019 do Programa de Pós-

Graduação Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano na Amazônia, da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que sou:    

(   ) preto/pardo  (   ) indígena  (   ) pessoa com deficiência. 

Estou ciente de que, o candidato que prestar informações falsas relativas às 

exigências estabelecidas quanto à autodeclaração estará sujeito, além da 

penalização pelos crimes previstos em lei, à desclassificação do Processo Seletivo, 

tendo, em consequência, sua matrícula recusada no curso, o que poderá acontecer 

a qualquer tempo. 

 

Data: _____/_____/ 2019.  ________________________________________  
 Assinatura do Candidato
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INFORMAÇÕES PARA OS CANDIDATOS AUTODECLARADOS 

1. DA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

Os candidatos autodeclarados pretos/pardos, em consonância com o estabelecido 

no art. 1º, IV da Lei nº 12.288/2010, devem anexar no sistema de inscrição da pós-

graduação a Autodeclaração Étnico-racial devidamente preenchida e assinada, 

conforme modelo anexado junto ao edital. No momento da entrevista serão 

verificados e avaliados os documentos entregues no ato da inscrição para 

efetivação da reserva de vagas. Para autodeclarados indígenas, a Autodeclaração 

Étnico-racial deve ser devidamente preenchida e assinada e validada por 

lideranças da sua Comunidade ou representações institucionais. O original deste 

documento (autodeclaração) deverá ser entregue para a secretaria do PPGPAM, 

junto com os demais documentos dos candidatos que forem aprovados, para a 

confirmação da matrícula. As declarações sem assinatura não serão homologadas. 

Esta documentação é de apresentação obrigatória e a não entrega implicará 

renúncia irretratável à vaga. 

2. DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Os candidatos autodeclarados deverão apresentar: 

I – PARA TODOS OS CANDIDATOS: a) Autodeclaração assinada pelo candidato; 

II – PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, documentos do inciso I 

acima, mais: a) Laudo Médico legível, emitido no máximo nos 12 meses anteriores 

à data de abertura das inscrições do processo de seleção 2019, contendo todos os 

itens abaixo listados: 1. nome completo do candidato; 2. descrição clínica da 

deficiência, com o tipo e grau da deficiência, conforme Decreto nº 3.298 de 20 de 

dezembro de 1999; 3. código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças (CID) em vigência; 4. código correspondente da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) em vigência com 

suas descrições; 5. identificação (nome completo, especialidade e Registro do 

Conselho Profissional) e assinatura do médico. 
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III – PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, documentos do inciso I 

acima, mais: a) Laudo Médico legível, emitido por oftalmologista no máximo nos 12 

meses anteriores à data de abertura das inscrições do processo de seleção 2019, 

contendo todos os itens abaixo listados: 1. nome completo do candidato; 2. 

descrição clínica da deficiência, com o tipo e grau da deficiência, conforme Decreto 

nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999; 3. código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças (CID) em vigência; 4. grau de acuidade visual; 5. 

resultado da Campimetria, nos casos de pessoas com baixa visão; 6. identificação 

(nome completo, especialidade e Registro do Conselho Profissional) e assinatura 

do médico. 

IV – PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, documentos do inciso I 

acima, mais: a) Laudo Médico legível, emitido por otorrinolaringologista no máximo 

nos 12 meses anteriores à data de abertura das inscrições do processo de seleção 

2019, contendo todos os itens abaixo listados: 1. nome completo do candidato; 2. 

descrição clínica da deficiência, com o tipo e grau da deficiência, conforme Decreto 

nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999; 3. código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças (CID) em vigência; 4. resultado da Audiometria, com data 

da realização e nome do profissional habilitado que a realizou; 5. identificação 

(nome completo, especialidade e Registro do Conselho Profissional) e assinatura 

do médico. 

V – PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, documentos do 

inciso I acima, mais: a) Laudo Médico legível, emitido por psiquiatra ou neurologista 

no máximo nos 12 meses anteriores à data de abertura das inscrições do processo 

de seleção 2019, contendo todos os itens abaixo listados: 1. nome completo do 

candidato; 2. descrição clínica da deficiência, com o tipo e grau da deficiência, 

conforme Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999; 3. código correspondente 

da Classificação Internacional de Doenças (CID) em vigência; 4. resultado da 

Testagem Psicométrica especificando o grau de inteligência, com data da 

realização e nome do psicólogo que a realizou; 5. identificação (nome completo, 

especialidade e Registro do Conselho Profissional) e assinatura do médico. 
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VI – PARA CANDIDATOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, 

documentos do inciso I acima, mais: a) Laudo Médico legível, emitido por psiquiatra 

ou neurologista no máximo nos 12 meses anteriores à data de abertura das 

inscrições do processo de seleção 2019, contendo todos os itens abaixo listados: 

1. nome completo do candidato; 2. descrição clínica da patologia, conforme a Lei 

nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012; 3. código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças (CID) em vigência; 4. identificação (nome completo, 

especialidade e Registro do Conselho Profissional) e assinatura do médico. 

VII – PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA, documentos do inciso 

I acima, mais: a) Laudo Médico legível, emitido no máximo nos 12 meses anteriores 

à data de abertura das inscrições do processo de seleção 2019, contendo todos os 

itens abaixo listados: 1. nome completo do candidato; 2. descrição clínica das 

deficiências, com o tipo e grau das deficiências, conforme Decreto nº 3.298 de 20 

de dezembro de 1999; 3. código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças (CID) em vigência; 4. código correspondente da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) em vigência com 

suas descrições; 5. informações correspondentes conforme as suas deficiências 

indicadas nos incisos II a VI acima; 6. identificação (nome completo, especialidade 

e Registro do Conselho Profissional) e assinatura do médico. 

Os documentos sem assinatura não serão homologados. 

Esta documentação é de apresentação obrigatória e a não entrega implicará 

renúncia irretratável à vaga. 

A documentação deve ser anexada junto com a declaração para comprovação da 

condição de pessoa com deficiência e será analisada no momento da entrevista 

para efetivação da reserva de vagas. 

3. O CANDIDATO DEVE ESCOLHER APENAS 1(UMA) DAS CATEGORIAS DE 

RESERVA DE VAGAS PARA CONCORRER. 

Eu, ______________________________________________________________ 

informo que li e estou de ciente das informações que constam neste documento. 
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Data: _____/_____/ 2019.  ________________________________________  
 Assinatura do Candidato 

 


