
ANEXO I– DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

a) Documento de Identificação (frente e verso). Serão considerados, para efeito de inscrição, os seguintes
documentos de identificação: Carteira de Identidade; Carteira de Trabalho (frente e verso da folha de
identificação); Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo); carteiras expedidas pela Diretoria-geral da
Polícia Civil, pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar; bem como as carteiras expedidas por ordens ou
conselhos  que,  por  lei  federal,  são  consideradas  documentos  de  identidade  e  que  contenham  foto  e
impressão digital; Carteira de Identidade para estrangeiros permanentes, conforme o caso. (Para todos os
candidatos)

b) Cadastro de Pessoas  Físicas  – CPF ou comprovante de situação cadastral,  obtido no site da  receita
federal  através  do  link:  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp; (Para todos os candidatos)

c) Título de eleitor (frente e verso) e comprovante da última votação (1º e 2º turno, se houver) OU Título de
eleitor (frente e verso)e certidão de quitação com as obrigações eleitorais (pode ser emitida no site http:
<//www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>); Poderá ser enviado o “print” da tela
do e-Título do candidato, para fins de comprovoção do Título de eleitor;(Para todos os candidatos)

d) Certidão de Nascimento ou Casamento ou Certidão de Averbação. Caso o candidato envie a declaração
de União Estável, fica obrigatório a apresentação da Certidão de Nascimento para efeito de matrícula.
(Para todos os candidatos); 

e) Certificado de Alistamento Militar, no caso de candidatos do sexo masculino, maiores de 17 (dezessete)
anos  e  que  estão  nos últimos seis  meses  do ano em que completam 18  (dezoito)  anos  de idade OU
Certificado de Reservista,  Dispensa ou Isenção, no caso de candidato do sexo masculino que  completa
entre 19 e 45 anos no ano atual, OU, no caso de candidato militar, documento que comprove ser militar da
ativa; (Para todos os candidatos)

f) Histórico Escolar do Ensino Médio ou Certificação do Ensino Médio obtida através da realização do Enem
ou Encceja (original e cópia); (Para todos os candidatos)

g) Declaração de equivalência de estudos feitos no exterior, com tradução feita por tradutor juramentado,
quando for o caso; (Para todos os candidatos)

h) Preenchimento do Requerimento de matrícula, que será fornecido no ato da matrícula presencial.

i)  Preenchimento  do  Termo de  Consentimento  de  Tratamento  de  Dados,  que  será  fornecido  no  ato  da
matrícula presencial.



OBS: Os candidatos que desejarem agilizar o envio dos documentos, poderão digitalizar (por meio de scaner
ou  foto  dos  documentos)  e  enviar  para  o  endereço  de  e-mail:  sa.cefor@gmail.com.  Isso  não  isenta  o
candidato de  comparecer ao Cefor para  apresentar os documentos originais do Anexo I, assinar o
requerimento de matrícula e o Termo de Cessão de Imagem e Voz. 
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