EDITAL Nº 012 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019
4ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA do Curso Ensino Médio Integrado com Logística
Considerando o Edital IFSP N°716, de 21 de setembro de 2018, após a publicação da Classificação e de acordo com os critérios
de ocupação das vagas, o candidato em seguida listado está convocado para efetuar a matrícula, do dia 19/02/2019 a 21/02/2019
das 13:00 às 17:00.
Câmpus Jundiaí
Logística (Integrado)

Classificação

Número de Inscrição

Nome

Inscrito Para

Caio Matheus de Oliveira

L3

Chamada para L3
40° da Lista Geral e 9°
da L3

0000079793-8

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
Os documentos necessários para efetivar a matrícula, atendendo a Lei nº 13.726/2018 (Lei de desburocratização), estão
listados a seguir e devem ser apresentados em cópias autenticadas ou cópias simples, acompanhadas de originais para
conferência.
1.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Ensino Técnico Integrado
a) Documento de Identificação com foto e número de CPF (RG, Carteira de Habilitação) ou Cédula de Identidade para
estrangeiros (RNE);
b) Certidão de registro do consulado (para estrangeiros);
c) Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista ou ainda certificado de dispensa militar (para maiores de 18 anos);
d) Duas fotos 3x4 recentes e identificadas com o nome no verso;
e) Comprovante de endereço atualizado;
f) Certidão de regularidade da situação do CPF ou declaração escrita e assinada pelo candidato;
g) Certidão de quitação eleitoral ou declaração escrita e assinada pelo candidato.
h) Documento de Identificação com foto e número de CPF (RG, Carteira de Habilitação) ou Cédula de Identidade para
estrangeiros (RNE) do responsável pelo candidato;
2.

DOCUMENTO (S) PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS À VAGA L3

a) Certificado de conclusão e Histórico escolar do Ensino Fundamental ou declaração da escola de origem, atestando a
conclusão do Ensino Fundamental integralmente em escola pública;
A FALTA DE ALGUM DOCUMENTO PODERÁ INVIABILIZAR A MATRÍCULA.

[Original Assinado]
Comissão de matrícula do Processo Seletivo
Câmpus Avançado Jundiaí

