
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO - ESG 

EDITAL nº 02 de 17 de maio de 2019 

SELEÇÃO Sisu 2º/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO PELO 
SISU (SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA) 

 

A DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL 
– FUNAB e o DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO – ESG, no uso de suas atribuições 
legais e considerando o disposto na Lei nº 5.141 de 31 de julho de 2013, resolvem tornar público o 
Edital de seleção de candidatos para preenchimento de vagas no Curso de Graduação de 
Tecnologia em Gestão Pública da ESG por meio do Sistema de Seleção Unificada - Sisu. 

1. DA INSCRIÇÃO E DOS REQUISITOS 
1.1 A inscrição deverá ser realizada pelo Sistema de Seleção Unificada – Sisu, por meio do 

endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br/, no período de 4 de junho de 2019 até as 23 horas e 
59 minutos do dia 7 de junho de 2019, observado o horário oficial de Brasília - DF.  

1.2 A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do Sisu será efetuada 
exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Exame Nacional do 
Ensino Médio – Enem referente ao ano de 2018 e que, cumulativamente, tenham obtido média 
mínima igual ou superior a 500 pontos, conforme definido no Termo de Adesão (Anexo B). 

1.3 É necessário que, no momento da inscrição, o candidato observe os documentos exigidos para 
a efetivação da matrícula, em caso de aprovação, de acordo com a opção de concorrência, 
conforme constam no Anexo A deste Edital. 

1.4 Os candidatos interessados em concorrer às vagas apresentadas neste Edital deverão verificar 
as informações constantes neste Edital e no Termo de Adesão (Anexo B), que estarão 
disponíveis para consulta no endereço eletrônico da ESG: http://www.esg.df.gov.br. 

1.5 A inscrição do candidato implicará ciência e tácita aceitação das condições estabelecidas neste 
Edital, em seus Anexos e no Termo de Adesão, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

1.6 O início das aulas está definido no calendário acadêmico do primeiro semestre do Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão Pública, com previsão de início das aulas em 5 de agosto 
de 2019, no campus da Escola Superior de Gestão, situado à SGO Quadra 01, Lote 01, Bloco 
A/B, CEP: 70610-610, Brasília-DF. 

1.7 O Termo de Adesão (Anexo B) será disponibilizado no endereço eletrônico da ESG 
(http://www.esg.df.gov.br ) e conterá, dentre outras, as seguintes informações:  

I. Curso, turno, vagas, campus, periodicidade; 
II. Número de vagas reservadas em decorrência do disposto na Lei nº 12.711, de 29 de agosto 

de 2012, e na Lei nº 3.361 de 15 de junho de 2004 e demais normativos correlatos;  
III. Os pesos e notas mínimas estabelecidos pela Instituição para cada uma das provas do 

Enem, para o curso e turno, e; 
IV. Os documentos necessários para a realização da matrícula dos candidatos selecionados, 

inclusive aqueles necessários à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos: 
a. Na Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012 do MEC; e 
b. Pelos atos internos da instituição e demais que disponham sobre as políticas de ações 

afirmativas suplementares ou de outras naturezas adotadas pela instituição. 
 

2. DO CRONOGRAMA 
2.1 O cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos candidatos, na primeira etapa da seleção, 

seguirá os prazos estabelecidos pelo Ministério da Educação - MEC disponíveis no endereço 
eletrônico do Sistema de Seleção Unificada - Sisu: http://www.Sisu.mec.gov.br/, conforme Tabela 
1 a seguir: 
 
 



Tabela 1 – Cronograma da Primeira Etapa do Sisu 2º/2019 

DATA ETAPA EM QUE LOCAL 
04/06 a 07/06/2019 

 Período de Inscrições 
Endereço eletrônico do  SISU: 
http://www.Sisu.mec.gov.br/ 

 

10/06/2019 Resultado da chamada regular 
Endereço eletrônico do SISU: 
http://www.Sisu.mec.gov.br/ 

 

11/06 a 17/06/2019 Prazo para participar da Lista de Espera 
Endereço eletrônico do SISU: 
http://www.Sisu.mec.gov.br/ 

 

12/06 a 17/06/2019 Entrega da documentação comprobatória 
para matrícula dos candidatos selecionados 

Secretaria Acadêmica da  Escola 
Superior de Gestão – Endereço: SGO, 
Qd. 01, Lote 01, Bloco A/B. Brasília – DF. 

 
2.2 Caso restem vagas ociosas após a chamada regular via Sisu, as demais etapas seguem 

cronograma próprio da ESG, conforme Tabela 2  a seguir: 
 

Tabela 2 – Cronograma das demais etapas do processo seletivo 

DATA ETAPA EM QUE LOCAL 

19/06/2019 
Divulgação da Lista de Espera do Sisu  
para manifestação presencial de interesse 
pelas possíveis vagas ociosas 

Endereço eletrônico da ESG: 
http://esg.df.gov.br 

21 e 24/06/2019 Manifestação de interesse presencial 
pelas possíveis vagas ociosas 

Secretaria do Curso -  Escola Superior 
de Gestão – Endereço: SGO, Qd. 01, 
Lote 01, Bloco A/B. Brasília – DF. 

25/06/2019 

Divulgação da colocação final dos 
candidatos que manifestaram interesse 
presencialmente pelas vagas ociosas 
 
Convocação para matrícula 

Endereço eletrônico da ESG: 
http://esg.df.gov.br 

 

26 e 27/06/2019 
Entrega da documentação 
comprobatória para matrícula dos 
candidatos selecionados 

Secretaria do Curso -  Escola Superior 
de Gestão – Endereço: SGO, Qd. 01, 
Lote 01, Bloco A/B. Brasília – DF. 

 
3. DO CURSO E DAS VAGAS 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública será ofertado pela ESG, no Campus da 
Escola Superior de Gestão (SGO, Quadra 01, Lote 01, Bloco A/B. CEP: 70610-610), nos turnos 
noturno, de segunda a sexta-feira, e diurno, aos sábados, com duração prevista de 4 (quatro) 
semanas, totalizando 1960 horas, sendo ofertadas 30 (trinta) vagas por meio do Sisu. 
 
4. DA SELEÇÃO 
4.1 Após inscrição, a publicação da chamada regular dar-se-á exclusivamente no endereço eletrônico 

do Sisu: http://www.sisu.mec.gov.br/. 
4.2 No período definido no cronograma para matrícula (item 2 deste Edital), os candidatos cotistas 

deverão apresentar, além da documentação geral para matrícula, a documentação comprobatória 
de reserva escolhida no ato da inscrição, observando o rol de documentos especificados no Anexo 
A. 
 

5. DAS VAGAS REMANESCENTES 
5.1 As vagas eventualmente ociosas ao final da chamada regular do processo seletivo via Sisu, seleção 

do segundo semestre de 2019, serão preenchidas por meio da utilização prioritária da Lista de 
Espera disponibilizada pelo Sisu. 

5.2 A manifestação presencial de interesse pelas possíveis vagas ociosas consiste na assinatura, pelo 
candidato, de uma lista na Escola Superior de Gestão - ESG, em que constará a relação de todos 
os candidatos da Lista de Espera do Sisu, em ordem de classificação, condicionada à apresentação 
de documento de identificação válido com foto, pelo candidato, em data prevista nas Tabela 2 deste 
Edital (subitem 2.2). 



5.3 No ato da manifestação presencial de interesse pelas possíveis vagas ociosas, serão aceitos como 
documentos de identificação, desde que contenham foto: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pela Polícia Federal, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado 
de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacional de 
habilitação em papel (somente o modelo com foto). 

5.4 No ato da manifestação presencial de interesse pelas possíveis vagas ociosas, não serão aceitos 
como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; carteiras 
nacionais de habilitação digitais (modelo eletrônico); carteiras de estudante; carteiras funcionais 
sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis e (ou) danificados; cópia do 
documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento; boletim de 
ocorrência. 

5.5 Os candidatos que não manifestarem presencialmente interesse pelas vagas ociosas, na data 
estabelecida no cronograma deste Edital (Tabela 2, subitem 2.2), serão excluídos da lista de espera 
e deste Processo Seletivo. 

5.6 Na data provável estabelecida no cronograma deste Edital (Tabela 2, subitem 2.2), será publicada, 
no endereço eletrônico da ESG, lista dos candidatos que manifestaram presencialmente interesse 
nas vagas ociosas da chamada regular, respeitando-se a ordem de classificação pelo Sisu. 

5.7 Os candidatos classificados e contemplados dentro do número de vagas especificadas na 
convocação de manifestação presencial de interesse serão convocados para efetivar a matrícula 
em 2ª chamada, nas datas previstas no cronograma deste Edital (Tabela 2, subitem 2.2), para: 

5.7.1 No caso de candidatos de ampla concorrência: entregar a documentação básica especificada 
no Anexo A deste Edital; 

5.7.2 No caso de candidatos das reservas de vaga: entregar, para além da documentação básica, 
a documentação específica comprobatória de cada modalidade de reserva de vaga, conforme 
Anexo A deste Edital; 

5.7.3 Os candidatos de que trata o subitem 5.7.2 só poderão se matricular caso a documentação da 
referida modalidade de reserva de vaga seja comprovada; 

5.7.4 A Comissão de Processo Seletivo poderá solicitar documentos adicionais aos estabelecidos 
neste Edital, especificamente para dirimir dúvidas ou obter esclarecimentos complementares. 
Tal ato não constitui direito ao candidato acrescentar ou substituir documentos fora dos prazos 
definidos neste Edital, nem garante direito à vaga caso a documentação não seja suficiente 
para comprovar a reserva; 

5.7.5 Todos e quaisquer dispêndios para obtenção de documentação, cópias ou meios para 
participar desta seleção serão exclusivamente do candidato; 

5.7.6 Os candidatos optantes por determinada modalidade de reserva de vaga que não 
apresentarem a documentação necessária à comprovação da situação declarada no momento 
da matrícula, ou apresentarem a documentação fora do prazo, não estarão elegíveis para 
matrícula, ficando impedidos de darem prosseguimento às demais etapas deste Edital, 
perdendo o direito à reserva de vaga escolhida e serão excluídos deste processo seletivo, 
Seleção pelo Sisu – 2º/2019; 

5.7.7 O candidato que optar por determinada modalidade de reserva de vaga será responsável pela 
veracidade das informações apresentadas e responderá civil e penalmente pelas informações 
inverídicas apresentadas, nos termos da Lei, podendo ser aplicado ao candidato o 
cancelamento da sua inscrição ou eventual matrícula frente aos órgãos envolvidos. 

5.7.8 Caso o número de candidatos que manifestarem interesse pelas vagas ociosas da chamada 
regular seja maior que o número de vagas a serem preenchidas, será formada uma nova lista 
de espera. 

5.7.9 Os candidatos dessa nova lista de espera serão convocados, respeitando-se a ordem de 
classificação pela nota do Sisu, caso não sejam preenchidas todas as vagas por meio de 
efetivação de matrícula das demais chamadas ou caso haja desistências posteriores, conforme 
normativos vigentes. 

5.7.10 Perderão o direito à vaga os candidatos que: 



a. Convocados para matrícula, não comparecerem nos dias e horários, bem como não 
apresentarem toda a documentação necessária para a realização da matrícula; 

b. Convocados para entrega da documentação comprobatória da reserva de vaga não 
comparecerem nos dias e horários estabelecidos ou não tiverem a reserva comprovada pela 
Comissão de Processo Seletivo; 

c. Prestarem informações falsas ou apresentarem documentação inidônea, apuradas durante ou 
posteriormente à matrícula, em procedimento que lhes assegurem o contraditório e a ampla 
defesa. 
 

6. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
6.1 A entrega da documentação para comprovação da reserva de vaga dar-se-á conforme 

cronogramas dispostos no item 2 deste Edital, seguindo especificações de local, endereço e horário 
de funcionamento conforme Tabela 3: 

 
Tabela 3 – Local, Endereço e Horário de funcionamento da Secretaria Acadêmica da ESG 

LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO 
Secretaria Acadêmica da 
Escola Superior de Gestão 

Escola Superior de Gestão 
SGO, Qd. 01, Lote 01, 
Bloco A/B. Brasília – DF 

Das 9h às 20h 

 
6.2 A relação de documentos necessários para efetivação da matrícula, seja de candidato optante por 

ampla concorrência ou por determinada modalidade de reserva de vaga, deverá ser consultada no 
Anexo A deste Edital ou no endereço eletrônico da ESG. 

 
7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
7.1 A classificação será obtida pela ordem decrescente da nota da edição do Enem 2018 obtida pelo 

Sisu, seja para a chamada regular ou para a lista de espera e atendendo ao item 5.6 deste Edital. 
 

8. DA MATRÍCULA 
8.1 A efetivação da matrícula será realizada no período estabelecido nos cronogramas dispostos no 

item 2 deste Edital. 
 

9. DA REPRESENTAÇÃO DO CANDIDATO – PROCURAÇÃO 
9.1 Candidatos maiores de idade podem designar procurador para realizar os seguintes atos em seu 

nome: 
a. manifestar interesse pela vaga ociosa presencialmente; 
b. entregar a documentação comprobatória da reserva de vagas; e 
c. efetivar matrícula. 

9.2 Para realização dos atos acima, deve ser apresentada procuração específica assinada pelo 
candidato, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada do documento de 
identificação válido com foto do procurador e a cópia do documento de identificação válido com foto 
do candidato.  

9.3 No caso de entrega da documentação comprobatória de reserva de vaga e/ou matrícula, o 
procurador deverá apresentar, além dos documentos de identificação citados acima, toda a 
documentação necessária para realizar a comprovação da reserva e/ou matrícula definidos no 
Anexo A deste Edital. 

9.4 Os Modelos de Procuração constam dos Anexos C e D deste Edital. 
9.5 Candidatos menores de idade deverão ser representados por seus pais ou representantes legais 

para realizar os seguintes atos: 
a. manifestar interesse pela vaga ociosa presencialmente; 
b. entregar a documentação comprobatória da reserva de vagas; e 
c. efetivar matrícula. 

9.6 Nos casos citados no item 9.5 serão dispensadas a apresentação da procuração, devendo os 
pais/representantes legais apresentarem documento de identificação próprio (válido e com foto) e 



do candidato, além da documentação comprobatória para reserva de vagas e/ou matrícula 
definidos neste Edital. 

9.7 Caso os pais ou o responsável legal não possam comparecer para efetuar a manifestação de 
interesse presencial, entrega da documentação comprobatória de reserva e/ou matrícula do 
candidato menor de idade, deverá ser constituído procurador, o qual deve apresentar toda a 
documentação exigida para comprovação da reserva e/ou matrícula, a depender do caso, além de 
documento de identidade próprio. 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 São meios oficiais de informação e comunicação com os candidatos os endereços eletrônicos 

http://esg.df.gov.br e/ou http://sisu.mec.gov.br, além do telefone (61) 2099-3036. 
10.2 A inscrição e todas as etapas do processo seletivo serão gratuitas. 
10.3 A Escola Superior de Gestão disponibilizará computadores, no Campus, endereço SGO 

Quadra 01 Lote 01 Bloco A/B CEP: 70610-610, com acesso gratuito à Internet para a realização da 
inscrição de candidatos ao processo seletivo do Sisu 2º/2019. 

10.4 Qualquer declaração exigida por este Edital, feita pelo candidato no ato da inscrição, deverá 
ser devidamente comprovada no ato da matrícula, sob pena de eliminação do processo seletivo. 

10.5 É de inteira responsabilidade do candidato a observância dos prazos e dos procedimentos 
estabelecidos neste Edital, bem como o acompanhamento das convocações e das publicações 
desta seleção pelos endereços eletrônicos da ESG e do Sisu. 

10.6 Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos 
por este Edital para concorrer às vagas reservadas em decorrência do disposto na Lei Distrital nº 
3.361, de 15 de junho de 2004, e na Lei 12.711/2012, sob pena de perda do direito à vaga. 

10.7 A inscrição do candidato no processo seletivo do Sisu  2º/2019 implica o consentimento para a 
utilização e a divulgação de suas notas e das informações prestadas no Enem 2018. 

10.8 A assinatura da manifestação presencial de interesse pelas possíveis vagas ociosas da 
chamada regular, assim como a entrega da documentação para comprovação da reserva de vaga 
ou para matrícula, não geram efetivação automática da matrícula, uma vez que o número de 
convocados está condicionado à quantidade de vagas ociosas.  

10.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo. 
 

Brasília-DF, 17 de maio de 2019. 

 

 

 

DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL 

 
 
 

DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A – DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA MATRÍCULA 

 

Documentação básica: 

I. Documento de Identidade Oficial com foto; 

II. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

III. Documento que comprove a quitação com as obrigações eleitorais; 

IV. Documento que comprove estar em dia com as obrigações militares (para candidatos do sexo 
masculino, maiores de 18 anos); 

V. Três fotografias recentes, tamanho 3x4 cm (escrever o nome completo no verso); 

VI. Histórico Escolar do Ensino Médio; 

VII. Certificado de conclusão do ensino médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio; 

VIII. Declaração preenchida e assinada de que não ocupa vaga em curso de graduação em outra 
instituição pública de ensino superior brasileira – Lei nº. 12.089/2009, constante no Anexo E; 

No caso da instituição de ensino não disponibilizar o histórico escolar ou o certificado de conclusão do 
Ensino Médio em tempo hábil para a matrícula, o candidato deverá apresentar declaração oficial 
emitida pela instituição de ensino. 

Os documentos elencados acima deverão estar autenticados em cartório, exceto o constante do item 
VIII. 
 

Documentação específica para candidatos que precisarem comprovar renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo:  

I. Formulário de Autodeclaração do Candidato, constante do Anexo H. 
II. Um documento, dentre os elencados abaixo, que ateste a renda familiar bruta per capita na faixa 
estipulada por este Edital: 
 
TRABALHADORES ASSALARIADOS: 

a. Contracheques 
b. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 

da respectiva notificação de restituição, quando houver; 
c. CTPS registrada e atualizada; 
d. CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 

empregada doméstica; 
e. Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 
f. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

ATIVIDADE RURAL 

a. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e 
da respectiva notificação de restituição, quando houver; 

b. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; 
c. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 

candidato ou a membros da família, quando for o caso; 
d. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 

jurídicas vinculadas; 
e. Notas fiscais de vendas. 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS 



a. Extrato mais recente do pagamento de benefício;  
b. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver;  
c. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 

a. Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 

b. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato 
ou a membros de sua família, quando for o caso;  

c. Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada;  

d. Extratos bancários dos últimos três meses. 
 
RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

a. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega 
à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 

b. Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
c. Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos 

três últimos comprovantes de recebimentos. 
 

Documentação específica para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas do Distrito Federal (Lei Distrital nº 3.361/2004): 

I. Declaração para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas do Distrito Federal, constante do Anexo F. 
 
Documentação específica para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012): 

I. Declaração para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas, constante do Anexo G. 

Documentação específica para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas: 

I. Formulário de Autodeclaração do Candidato, constante do Anexo H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo B – TERMO DE ADESÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo C – MODELO DE PROCURAÇÃO 

 (CANDIDATO MAIOR DE 18 ANOS) 
 

 
Pelo presente instrumento particular de procuração, eu: ________________________________, 
Portador(a) do RG nº ________________, Órgão expedidor _________, Data de expedição 
____________________ e CPF nº __________________________, nacionalidade __________, 
Estado civil ______________________,  residente e domiciliado 
_______________________________________________________________________, cidade 
____________, UF _______ , tel. resid.(    ) __________, celular (    ) ________________, email: 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________ a quem confiro poderes para efetuar a 
(    ) manifestação presencial 
(    ) entrega de documentação  
(    ) matrícula 
NA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO para o 2º semestre do ano letivo de 2019, na 
GRADUAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, a ser 
realizado no Turno NOTURNO. 
 

  
Brasília-DF, ______ de _________________ de 2019. 

 
 
 
____________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
 

 
 
___________________________________ 

Assinatura do(a) Procurador(a) 

 
 
 

..................................................................................................................................................................... 
O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica: Art. 299: 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. Art. 171 - Crime de Estelionato: Obter, para si ou para outrem, 
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena 
- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 

 

*Todos os campos devem ser preenchidos com letra legível e no caso do e-mail, observar as letras maiúsculas e 
minúsculas. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo D – MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 
(CANDIDATO MENOR DE 18 ANOS) 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu: ( ) Mãe; ( ) Pai; ( ) Responsável Legal: 

Nome:    ___________________ 

portador(a) da cédula de identidade (RG) nº:  _________________, CPF nº ___________________ ,                                                  
endereço de residência:    ___________________, Cidade:________________, UF:___,  

tel. resid.(    )______________, celular (    )  ______________,  e-mail:________________________ 

 Nomeio e constituo como responsável (o responsável pela efetivação da manifestação/entrega da 
documentação/matrícula do candidato deverá ter 18 anos ou mais e responderá solidariamente junto  
ao Pai, Mãe ou Responsável Legal por tal ato): 
Nome:      _________________________________________________________________ 
portador(a) da cédula de identidade (RG) nº:  ______, CPF nº  _____________ ,   
endereço de residência: ____________________________________,  
Cidade:________________, UF:___,  tel. resid.(    )____________, celular (    )  ________,  
 e-mail:__________________________ 
A quem confiro amplos poderes para efetuar a 
 (    ) manifestação presencial 
 (    ) entrega de documentação 
 (    ) matrícula  
Nome do(a) candidato (a): __________________________________________________,                                                                                                                      
portador(a) da cédula de identidade (RG) nº:  _________________,  
CPF nº  ___________________________ ,   endereço de residência:   ________________, 
Cidade:________________, UF:___,  
tel. resid.(    )___________, celular (    )  ___________,  e-mail:_________________________ 

 
 No curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública da Escola Superior de Gestão para o segundo  
             semestre do ano letivo de 2019, Turno noturno, podendo para este fim assinar documentos e apresentá-los ao  
             registro acadêmico, a fim de se efetivar a manifestação presencial/entrega da documentação 

comprobatória/matrícula. 
 

                                                                                               Brasília-DF, _______ de ____________ de 2019. 
 

 
______________________________________ 

Assinatura do pai, mãe ou responsável legal 
 

 

 
____________________________________ 

Assinatura do (a) Procurador 
 

 ....................................................................................................................................................... 
*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica: Art. 299: 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. Art. 171 - Crime de 
Estelionato: Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,  induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de  1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 
 
 
 

  



 
 

Anexo E – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO OCUPA VAGA EM CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
OUTRA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRA, CONFORME A LEI Nº. 

12.089/2009 

 

DECLARAÇÃO 

   

Eu,  ______________________________________________________, portador  da  
Carteira  de Identidade nº  _____________,  expedida pelo(a) ________________, selecionado(a) 
na primeira edição de 2019.1, para o Curso de Graduação de Tecnologia em Gestão Pública da 
Escola Superior de Gestão, declaro que tenho ciência de que NÃO POSSO OCUPAR 2 (DUAS) 
VAGAS, SIMULTANEAMENTE, EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR, EM TODO 
O TERRITÓRIO NACIONAL, conforme dispõe a Lei Federal nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, 
sob pena de cancelamento de minha matrícula. 

 

 

Brasília-DF, ___de ________________ de _____. 

 

 

(Assinatura conforme RG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO F - DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS ESTUDANTES QUE ATENDAM A LEI Nº 3.361, 
DE 15/06/2004 

Eu,  _______________________________________________________, selecionado(a) 
no Sisu, primeira edição de   , para o CURSO DE GRADUAÇÃO DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO PÚBLICA da ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO, beneficiário da Ação Afirmativa de 
RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS), 

DECLARO que: 

1) Cursei INTEGRAL e EXCLUSIVAMENTE o Ensino Médio em escolas públicas do Distrito Federal, 
vinculadas à estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF 
e que preencho todos os requisitos relacionados no item 1.3 do Edital Normativo, tendo estudado 
nos seguintes estabelecimentos de ensino, conforme especificado abaixo: 

Ensino Médio 

Ano:  Série:  __________Escola: ____________________________________   

Ano:  Série:  __________Escola: _____________________________________   

Ano:  Série:  __________Escola: _____________________________________   

2) Apresentei históricos escolares correspondentes a todos os anos e escolas nos quais cursei o 
Ensino Médio, conforme declarado no item acima, bem como o Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio. 

 

Brasília-DF, ______ de______________ de 2019. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura conforme RG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO G - DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE 
O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS 

Eu,________________________________________________________________, selecionado(a) 
no Sisu, primeira edição de   , para o CURSO DE GRADUAÇÃO DE TECNOLOGIA EM 
GESTÃO PÚBLICA da ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO, beneficiário da Ação Afirmativa de 
RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS), 

DECLARO que: 

1) Cursei INTEGRAL e EXCLUSIVAMENTE o Ensino Médio em escolas públicas e que preencho todos 
os requisitos relacionados no item 1.3 do Edital Normativo, tendo estudado nos seguintes 
estabelecimentos de ensino, conforme especificado abaixo: 

Ensino Médio 

Ano: _______ Série:  __________Escola: ____________________________________   

Ano: _______ Série:  __________Escola: _____________________________________   

Ano: _______ Série:  __________Escola: _____________________________________   

2) Apresentei históricos escolares correspondentes a todos os anos e escolas nos quais cursei o Ensino 
Médio, conforme declarado no item acima, bem como o Certificado de Conclusão do Ensino Médio 
ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio. 

 

Brasília-DF, ______ de______________ de 2019. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura conforme RG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO H – FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO 
1. Dados do Candidato 

1.1 Nome:                                                                                                1.2 Sexo: 
1.3 Identidade:                                                                              1.4 Órgão 

Expedidor:                           
1.5 UF de 
expedição: 

1.6 CPF: 1.7 Data de Nascimento: 
1.8 E-mail:                                                                              
1.9 Endereço: 
1.10 Telefone:  

AUTODECLARAÇÃO (consultar textos para autodeclaração no Anexo I) 
Preencher a próprio punho declaração indicando condição de reserva de vagas indicada no 
sistema de inscrição (Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, no Decreto nº 7.824, de 11 de 

outubro de 2012, na Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro também, em conformidade com o art. 3º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, 
ser do meu conhecimento que qualquer omissão nas informações acima prestadas configura 
presunção de má-fé, podendo responder, portanto, civil, penal e administrativamente, nos termos da 
legislação pátria em vigor. 
 
 

_____________, ____ de ___________ de ______ 
 
 
 

__________________________________________________________
Assinatura do candidato 

 
 

 



 

 

ANEXO I – TEXTOS PARA AUTODECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO PARA CANDIDATOS 
APROVADOS NAS VAGAS RESERVADAS 

 

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): 
 
“Declaro que sou candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, 
e cursei integralmente o ensino médio em escolas públicas e, em nenhum momento, cursei parte 
do ensino médio em escolas particulares”. 
 
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou 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): 
 
“Autodeclaro que sou candidato ____________ (preto, pardo ou indígena) com renda familiar bruta 
per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, e cursei integralmente o ensino médio em escolas 
públicas e, em nenhum momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares”. 
 
Candidatos 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): 
 
“Declaro que cursei integralmente o ensino médio em escolas públicas e, em nenhum momento, 
cursei parte do ensino médio em escolas particulares”. 
 
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou 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): 
 
“Autodeclaro que sou candidato ____________ (preto, pardo ou indígena) que, independentemente 
da renda familiar bruta per capita, cursei integralmente o ensino médio em escolas públicas e, em 
nenhum momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares”. 
 
Candidatos Estudantes que atendam à Lei Nº 3.361 de 15/06/2004: 
 
“Declaro que cursei integralmente o ensino médio em escolas públicas do Distrito Federal e, em 
nenhum momento, cursei parte do ensino médio em escolas particulares”. 
 
 
 


