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EDITAL Nº 21/2020/PAL/REI/IFTO, DE 22 DE JUNHO DE 2020
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DO CAMPUS PALMAS, DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS - SISU 2020/2
ANEXO VI
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE VAGA
(Papel mbrado do Órgão competente - Fundação dos Palmares, FUNAI ou INCRA,
conforme o caso)
DECLARAÇÃO
_____________________________________________ (NOME DO ÓRGÃO/ FUNDAÇÃO),
declara para os devidos ﬁns de matrícula em vaga do curso________________________,
turno _______________________, no Campus _______________________ do Ins tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan ns (IFTO), que o(a) Sr(a).
________________________________________________________________________,
CPF__________________________, RG _____________, Órgão emissor ____________,
expedido em ________/________/________, atende ao seguinte pré-requisito da polí ca
aﬁrma va prevista no Edital:
(
) estudante afrodescendente residente em comunidade remanescente das
comunidades dos quilombos. (citar o nome do quilombo a que faz parte)
(

) estudante indígena. (citar a etnia e aldeia a que faz parte)

(
) estudante assentado pelo Reforma Agrária. (citar o nome do assentamento e
registro do lote no INCRA).
E, por ser verdade, ﬁrmo a presente declaração.
___________________________, ____ de _____ de _________.
________________________________________________________
Assinatura/Carimbo/Matrícula
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