SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS PIRACICABA

COMUNICADO 004/2018 – CRA

Resultado Final e Convocação para Matrícula
Processo Seletivo para o 1º semestre 2018

O IFSP divulga o resultado final do processo seletivo para os cursos técnicos
integrados ao ensino médio e técnicos para o 1º semestre de 2018 (Edital nº
744/2017).
Câmpus Piracicaba
Rua Diácono Jair de Oliveira, 1005
Santa Rosa - CEP 13414-155

Matrículas
17 a 23 de janeiro de 2018
das 10h às 17h

Piracicaba - SP

A ausência do candidato convocado, de seu responsável ou representante
legal, ao endereço destinado, na data e horário da matrícula, será considerada
como renúncia expressa à vaga, não cabendo recurso.

Caso não sejam preenchidas todas as vagas em primeira chamada, as
próximas convocações serão divulgadas nos endereços eletrônicos de cada
Câmpus, juntamente com o número de vagas restantes.

Documentos para matrícula:

Os documentos necessários para efetivar a matrícula devem ser apresentados
em

cópias

autenticadas

ou

cópias

simples,

acompanhadas de originais para conferência.
algum dos documentos listados abaixo inviabiliza a matrícula.

A falta de

Ensino técnico integrado ao ensino médio (Informática e Manutenção
Automotiva):

a) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental;
b) Certidão de nascimento ou de casamento;
c) Cédula de identidade (RG) ou cédula de identidade para estrangeiros;
d) Certidão de registro do consulado (para estrangeiros);
e) Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista ou ainda certificado
de dispensa militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos);
f)

CPF,

com

comprovante

de

regularidade,

disponível

em:

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp;
g) Duas fotos 3X4 recentes e identificadas com o nome no verso;
h) Comprovante de endereço atualizado.

Ensino técnico concomitante/subsequente (Técnico em Mecânica):

a) Certidão de nascimento ou de casamento;
b) Cédula de identidade (RG) ou cédula de identidade para estrangeiros;
c) Certidão de registro do consulado (para estrangeiros);
d) Título de eleitor, com comprovante de quitação eleitoral, disponível em:
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
(apresentação obrigatória para candidatos maiores de idade);
e) Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista, ou, ainda, certificado
de dispensa militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos);
f) CPF, com comprovante de regularidade, disponível em:
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp;
g) Duas fotos 3X4 recentes e identificadas com o nome no verso;
h) Comprovante de endereço atualizado.
i) Para os candidatos matriculados no 2º ou 3º ano do Ensino Médio Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental e atestado
de matrícula na 1ª, 2ª ou 3ª série do Ensino Médio, de acordo com os prérequisitos do curso escolhido, constantes no Anexo III;
j) Para os candidatos que concluíram o Ensino Médio - Certificado de
conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental e Médio ou declaração

da escola de origem atestando a conclusão do Ensino Médio, ou ainda,
certificação ENEM;
Para vagas reservadas, veja a documentação exigida (clique aqui) “link
Convocação para matrícula”

De modo a garantir a transparência do concurso, o IFSP divulga a classificação
de todos os candidatos inscritos no documento “Resultado final” (clique
aqui).“link Resultado final”

A ausência do candidato convocado, de seu responsável ou representante
legal, ao endereço destinado, na data e horário da matrícula, será considerada
como renúncia expressa à vaga, não cabendo recurso.

Caso não sejam preenchidas todas as vagas em primeira chamada, as
próximas convocações serão divulgadas nos endereços eletrônicos de cada
Câmpus, juntamente com o número de vagas restantes.

- Convocação para matrícula
- Resultado final
- Resultado dos recursos

Edital nº 744, de 02 de outubro de 2017

Piracicaba, 12 de janeiro de 2018.
Coordenadoria de Registros Acadêmicos
IFSP - PRC

