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MODELO PARA RASCUNHO 

A ficha deve ser preenchida diretamente na página eletrônica 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome completo: _____________________________________________________________________________ 

Telefone: (    ) _____________________ E-mail: ___________________________________________________ 

RG: _______________________ CPF: __________________________ Data de nascimento: ____/____/______ 

Naturalidade/Estado: _____________________________________________  Estado civil: ________________ 

Endereço completo: _________________________________________________________________________ 

 

2. PREEENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  
 
Modalidade de Ensino Médio em que o(a) candidato(a) está matriculado em 2022 (uma opção):  
(   ) 3º Ano do Ensino Médio - Ensino Médio de 3 anos (Regular)  
(   ) 4º Ano do Ensino Médio - Ensino Médio de 4 anos (Técnico, Profissionalizante ou outros) 
 
Assinale a Etapa do PAES que vai realizar (uma opção): 
(   ) Etapa 3 – Triênio 2020/2022       
    
3. PREEENCHIMENTO OBRIGATÓRIO: 
 
(  ) Declaro estar ciente que, conforme Edital PAES 2022, a composição de minha nota será calculada pelo 
somatório da nota da 1ª Etapa (obtida na realização da prova PAES 2020), com a nota da 2ª Etapa (obtida a partir 
do Edital PAES 2021, aplicado peso 2 na nota obtida da 1° Etapa), totalizando o máximo de 180 pontos, posto que 
a 3ª Etapa não pontuará, pois não haverá realização de provas neste Edital. 
 
Modalidade de concorrência de vaga: 
(    ) Sistema Universal: ampla concorrência 
 
(    ) Sistema Reserva de Vagas: concorrência com vagas reservadas 
(    ) Declaro estar ciente que, em caso de assinalar Reserva de Vagas devo observar os formulários e 
orientações do ANEXO 3 e seus respectivos formulários sobre as categorias. 
 
Categorias (Em caso de Sistema de Reserva de Vagas, obrigatório assinalar uma opção abaixo) 
(    ) NEEP – Negro Egresso de Escola Pública 
(    ) EEP – Egresso de Escola Pública 
(    ) IEP – Indígena Egresso de Escola Pública 
(    ) PCD – Pessoa com Deficiência 
 

 
PREENCHER TODOS OS CAMPOS 
Preencher com Curso/Turno/Campus para o qual deseja concorrer (conferir as opções nos Quadros de 
Vagas 1 e 2): 
Curso:_________________________________________________________Código do curso: ______________ 

Obs. Observar o Grau de Habilitação do Curso (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo) para indicar o Código do 

Curso conforme Quadros 1 e 2. 

Turno: _________________________________________________________  

Campus: _______________________________________________________  

 
ATENÇÃO: Leia atentamente o Edital e o conteúdo deste formulário. A marcação de declaração equivale à 

assinatura do(a) candidato(a) e de seu responsável legal. 


