CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA

O IFSP Câmpus Capivari convoca para 5ª chamada de matrícula do EDITAL Nº CPV.014/2017 - IFSP
CÂMPUS CAPIVARI PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VAGAS REMANESCENTES NOS
CURSOS SUPERIORES – 1º SEMESTRE DE 2017.
A matrícula será realizada no dia 24/03/2017 das 10h00 às 20h00 e no dia 27/03/2017 (segundafeira) das 10h00 às 16h00 .

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA

Processos Químicos









Sônia Rojas
Adriana de Godoy Zani
Kathlyn da Silva
Leonardo Correa de Toledo
Luana Nascimento da Costa Romera
Graciele da Silva
Amanda Kassia Pereida de Brito
Isadora Souza de Godoi

DOCUMENTOS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
I- Documentação Básica
a) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
b) Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;
c) Certidão de nascimento ou de casamento;
d) Cédula de identidade (RG) ou cédula de identidade para estrangeiros
e) Certidão de registro do consulado (para estrangeiros);
f) Título de eleitor com Comprovante de votação da última eleição
g) Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista ou ainda certificado de dispensa
militar (para maiores de 18 anos);
h) CPF;
i) Comprovante de endereço atualizado;
j) Duas fotos 3X4 recentes e identificadas com o nome no verso.

OBSERVAÇÕES:
a) Os documentos deverão ser apresentados em cópia simples acompanhada das suas vias
originais para confrontação e autenticação no momento de realização da matrícula;
b) Poderão ser apresentadas cópias autenticadas, na ausência dos originais para conferência; c)
Na ausência do comprovante de votação na última eleição, deverá ser apresentada a Certidão
de Quitação Eleitoral, que ficará retida;
d) Os candidatos que tenham cursado o Ensino Médio no Exterior deverão juntar Declaração de
Equivalência de seus estudos expedida pela Diretoria Regional de Ensino. Para efeito de
realização de matrícula não será considerado como comprovação de escolaridade de Ensino
Médio nenhum outro documento que não seja a declaração de equivalência de estudos;
e) No caso de mudança de nome, apresentar documento comprobatório do novo nome
(Certidão ou sentença judicial);

