
 
 

 

  EDITAL INTERNO - Nº010  - DE 06 DE MARÇO DE 2020  

 
A Comissão Permanente de Processo Seletivo (CPPS) do Instituto Federal de São Paulo - Câmpus 

Avançado Jundiaí divulga a oitava chamada de candidatos convocados para a matricula referente ao 

processo seletivo do Edital 674/2019. 

 
As matrículas serão realizadas nos dias 09,10 e 11 de março de 2020. Das 13h às 17h no câmpus 

Avançado Jundiaí, situado à Avenida Doutor Cavalcanti, 396 – Vila Arens (2º andar). 
 
 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 

A garantia da matrícula estará condicionada ao comparecimento do candidato ao câmpus. 

Para o candidato menor de idade, é obrigatório o comparecimento do seu responsável (pai, mãe, curador 

ou tutor) ou representante legal, que deverá apresentar, nesse caso, procuração disponível por meio do link: 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/42-assuntos/ensino/157-normas-e-legislacao. 
 

No caso de pai e/ou mãe, será necessário apenas a apresentação do documento oficial de identificação 

(cópia e original). Nos casos de curador ou tutor, além do documento oficial de identificação (RG, Carteira 

de Habilitação, identidade funcional ou de órgão de classe) deverá apresentar documentação comprobatória 

da curatela ou tutela. 

 
Todos os Candidatos deverão apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: 

a) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental; 

b) Documento de identidade oficial com foto e número de CPF (RG, carteira de habilitação) ou Célula de 

Identidade para estrangeiros (RNE); 

c) Certidão de registro do consulado (para estrangeiros); 

d) Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista, ou, ainda, certificado de dispensa militar 

(apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos); 

e) Duas fotos 3X4 recentes e identificadas com o nome no verso; 

f) Comprovante de endereço atualizado; 

g) Certidão de regularidade da situação do CPF, disponível em: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp; ou declaração escrita e 

assinada pelo candidato; 

h) Certidão de quitação eleitoral, http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-de-eleitor/situacao-eleitoral/consulta- 

por-nome; ou declaração escrita e assinada pelo candidato; 

i) Documento do responsável legal (RG e CPF ou CNH). 
 

OS CANDIDATOS CONVOCADOS ATRAVÉS DAS VAGAS RESERVADAS - Lei nº 

12.711/2012 - (L3) – DEVERÃO APRESENTAR, TAMBÉM, OS DOCUMENTOS A SEGUIR: 

 

COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE 

 

 Histórico Escolar que comprove que o candidato tenha cursado o Ensino Fundamental, 

integralmente, em instituição pública de ensino (serão aceitos provisoriamente declarações de 

conclusão, em papel timbrado e assinadas pelo responsável emissão do documento); 

 
 

A FALTA DE ALGUM DOS DOCUMENTOS ACIMA INVIABILIZARÁ A MATRÍCULA. 

https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/42-assuntos/ensino/157-normas-e-legislacao
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp%3B
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp%3B
http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-de-eleitor/situacao-eleitoral/consulta-


A AUSÊNCIA DO CANDIDATO CONVOCADO NA DATA E HORÁRIO DETERMINADO 

PARA MATRÍCULA SERÁ CONSIDERADA COMO RENÚNCIA EXPRESSA À VAGA, NÃO 

CABENDO RECURSO. 

 

 
CONVOCADOS: 

 
CÂMPUS JUNDIAÍ LOGÍSTICA (INTEGRADO) INTEGRAL 

N° de Inscrição Nome do Convocado Inscrito para Reserva 
 

CONVOCADOS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

0000156939-2  Augusto Seigo Takano Neto  

 

CONVOCADOS PARA LISTA DE RESERVA L6 

0000147107-2 
 

 Amanda Fernandes Bezerra 
 

L3 

 

Ficam mantidas as demais informações do Edital n° 674/19. 

 
Jundiaí, 06 de março de 2020. 
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