
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

Edital PROEN Nº 119 /2018  

Retificação do Edital PROEN Nº 113/2018  

 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão/UFMA – no uso 

de suas atribuições estatutárias e regimentais – torna pública a retificação do Edital 

nº 113 – PROEN (que regulamenta o Processo de Seleção Unificada - SiSU para o 

segundo semestre letivo de 2018), de 7 de junho de 2018, conforme a seguir 

especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens: 

1) Altera os itens 30, III, b. e 31, III, b., que passam a viger com a seguinte 

redação: 

Indígenas: declaração original da respectiva comunidade indígena, assinada por 

pelo menos 02 (duas) lideranças, em que se ateste o reconhecimento étnico-

indígena declarado pelo candidato (obrigatoriamente), conforme modelo do 

Anexo XI; Submeter-se a entrevista realizada por comissão específica e 

destinada à averiguação do pertencimento étnico-indígena; em caráter 

facultativo, o candidato poderá também apresentar outros documentos emitidos 

por órgãos públicos que contenham informações sobre a sua condição indígena. 

2) Altera o item 42, acrescentando: 

XI. Anexo XI: Declaração de pertencimento étnico-indígena. 

3) Altera o Anexo I, item 6. Campus de IMPERATRIZ, alínea 8, que passa a viger 

com a seguinte redação: 

 

 

4) Faz parte deste edital: 

a. ANEXO I: Anexo XI do Edital PROEN Nº 113/2018 - DECLARAÇÃO DE 

PERTENCIMENTO ÉTNICO-INDÍGENA 

 

São Luís (MA), 08 de junho de 2018. 

Prof.ª Dr.ª DOURIVAN CAMARA SILVA DE JESUS 

Pró-Reitora de Ensino 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

ANEXO I  

ANEXO XI DO EDITAL PROEN Nº 113/2018 

 

DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO-INDÍGENA 

 

Nós, abaixo assinados, como lideranças indígenas da COMUNIDADE 

INDÍGENA___________________________________________________________, 

localizada no Município de _____________________________________________, 

Estado ___________________________, declaramos, conjuntamente, para os 

devidos fins de direito, que o (a) estudante_________________________________, 

RG_________________________________ e CPF___________________________, 

nascido (a) em __________/_______________/________, pertence ao povo 

INDÍGENA________________________________________________ por ter o 

referido estudante nascido e ser residente nesta comunidade, com a qual mantém 

laços familiares, econômicos, sociais e culturais.  

Por ser verdade, datamos e assinamos. 

 

Local:___________________________________________.    Data:____/____/_____. 

 

Liderança (1):_________________________________________________________ 

Assinatura 

RG:_________________________CPF:____________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

 

 

Liderança (2):_________________________________________________________ 
Assinatura 

RG: ________________________ CPF: _____________________________________ 
 

Endereço: ___________________________________________________________ 


