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Eu,_________________________________________________________________________________, 

nascido em _____/_____/_____, no município de __________________________________, Estado 

________________, filho de _____________________________________________________________ 

e de_________________________________________________________________________________ 

estado civil_________________________________, residente e domiciliado à _____________________ 

____________________________________________________________________________________, 

CEP nº _________________, portador de cédula de identidade (RG) nº _________________________, 

expedida em _____/_____/_____, órgão expedidor _______________ número de inscrição __________, 

candidato à vaga de __ semestre do curso de Medicina, venho informar que desejo concorrer à vaga 

através da seguinte modalidade: 

(  ) AC - Ampla Concorrência 

(  ) L1 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou 

inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita. 

(  ) L2 – candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou 

inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita, autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

(  ) L5 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio independentemente da renda familiar. 

(  ) L6 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio independentemente da renda familiar, 

autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

(  ) L9 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou 

inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita que seja pessoa com deficiência. 

(  ) L10 – candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual 

ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita, autodeclarado preto, pardo ou indígena e que seja 

pessoa com deficiência. 

(  ) L13 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio independentemente da renda familiar 

que seja pessoa com deficiência. 

(  ) L14 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio independentemente da renda familiar, 

autodeclarado preto, pardo ou indígena e que seja pessoa com deficiência. 

 

- Os candidatos que optarem pelas modalidades L2, L6, L10 e L14 deverão encaminhar à COODEC, além 

do presente formulário, o formulário de autodeclaração, conforme descrito no item 1.6.1 do edital de 

Reabertura de Inscrições.  
- Os candidatos que não encaminharem a autodeclaração dentro do prazo ou que não encaminharem este 

formulário com a opção de cota concorrerão como Ampla Concorrência. 
- Declaro estar ciente de que as informações aqui prestadas são de minha inteira responsabilidade e de 

que, a qualquer momento do processo do concurso, se averiguado fraude ou inverdade das informações, 

serei eliminado automaticamente do mesmo. 

 

Data: ______/______/___________.              ________________________________________________ 

                                                                              Assinatura do Candidato 


