Processo Seletivo 02/2018 – Edital 246, de 13 de abril de 2018
4ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
Considerando o Edital IFSP N°246, de 13 de abril de 2018,
Após a publicação do Resultado Final e de acordo com os critérios de ocupação das vagas, todos os candidatos em seguida listados estão
convocados para efetuar a matrícula, NOS DIAS 18 E 19/07/2018.
Os endereços e horários de comparecimento estão dispostos a seguir.
Os documentos necessários para efetivar a matrícula também estão listados a seguir e devem ser apresentados em cópias autenticadas ou cópias
simples, acompanhadas de originais para conferência.
Na condição do candidato ser menor de idade, o comparecimento é obrigatório para seu responsável (pai, mãe, curador ou tutor) ou representante
legal, que deverá apresentar, nesse caso, procuração simples. No caso de pai e/ou mãe, será necessária apenas a apresentação de documentação
oficial de identificação.
Será permitida a matrícula por procuração para candidatos maiores de idade, destinada especificamente a este fim, mediante a entrega do respectivo
documento, em uma das seguintes modalidades: a) procuração registrada em cartório competente ou b) procuração particular, com firma reconhecida.
Somente serão aceitas as matrículas dos candidatos que entregarem todos os documentos exigidos e que atenderem aos pré-requisitos constantes
no Edital, de acordo com o curso escolhido e a opção de inscrição.
A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada durante ou posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e
a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
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 1ª chamada, as próximas convocações serão divulgadas nos endereços eletrônicos de cada Câmpus,
juntamente com o número de vagas restantes.
Cabe dedicar, ainda, atenção ao disposto na versão integral do Edital, principalmente aos capítulos 7. Da Convocação para Matrícula, 8. Das
Matrículas e 9. Da Interposição de Recurso em Face do Indeferimento da Matrícula, disponível no endereço eletrônico www.ifsp.edu.br.

ESCALA DE MATRÍCULAS – PROCESSO SELETIVO 2° / 2018
DIAS E HORÁRIOS
CÂMPUS

ENDEREÇO
18/07

19/07
Rua Rio Branco, 1780 Vila Teixeira – Salto - SP CEP: 13320-271

SALTO

16h às 20h

16h às 20h

Fone: (11) 4602-9191 e 98614-0661 (whatsapp)
Horário de atendimento ao público de 04/07 a 18/07: 08h às 17h e a partir
de 19/07: 09h às 21h(segunda à sexta) nos telefones informados e e-mail:
seletivo.salto@ifsp.edu.br
http://slt.ifsp.edu.br/portal/

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA:

AMPLA CONCORRÊNCIA E COTAS (TODAS
AS LISTAS)

ENSINO TÉCNICO CONCOMITANTE (CURSANDO O 2º OU 3º ANO DO ENSINO MÉDIO) –
ORIGINAL E CÓPIA
a)
Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental e atestado de matrícula na
2ª ou 3ª série do Ensino Médio;
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)
Título de eleitor, com comprovante de quitação eleitoral, disponível em: http://www.tresp.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (apresentação obrigatória para candidatos
maiores de idade);
f)
Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista, ou, ainda, certificado de dispensa militar
(apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos);
g)
CPF,
com
comprovante
de
regularidade,
disponível
em:
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
h) UMA foto 3X4 recentes e identificadas com o nome no verso;
i)
Comprovante de endereço atualizado.
ENSINO TÉCNICO SUBSEQUENTE (ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO) – ORIGINAL E CÓPIA
a)
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;
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) Título de eleitor, com comprovante de quitação eleitoral, disponível em: http://www.tresp.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (apresentação obrigatória para
candidatos maiores de idade);
f)
Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista ou ainda certificado de dispensa
militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos);
g) CPF,
com
comprovante
de
regularidade,
disponível
em:
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
h)
UMA foto 3X4 recentes e identificadas com o nome no verso;
i)
Comprovante de endereço atualizado.

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA COTAS (VAGAS RESERVADAS - Lei nº 12.711/2012):
ALÉM DOS DOCUMENTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, TRAZER:

L2 (ESCOLA PÚBLICA/ETNIA /RENDA
FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU
INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO)

ESCOLA PÚBLICA
a)
CURSANDO O 2º OU 3º ANO DO ENSINO MÉDIO - Histórico Escolar que comprove que o
candidato
tenha
cursado
o
Ensino
Fundamental,
integralmente,
em
instituição pública de ensino, bem como atestado da instituição de ensino que comprove o histórico
escolar
até
o
momento,
integralmente,
em
escola
pública;
b) ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO - Históricos Escolares que comprovem que o candidato tenha cursado

e
concluído
os
Ensinos
integralmente, em instituição pública de ensino;

Fundamental

e

Médio,

ETNIA
Assinar declaração fornecida no ato da matrícula
COMPROVAÇÃO DE RENDA (DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018)
No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar RG e CPF (cópias e originais) de todos os
membros da família e um dos seguintes documentos de renda, por membro familiar, de acordo com
o Anexo II da PORTARIA NORMATIVA Nº 18 DE 11 DE OUTUBRO DE 2012, que dispõe sobre a
implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino, de que trata a Lei no 12.711,
de 29 de agosto de 2012, e o Decreto no 7.824, de 11 de outubro de 2012:
TRABALHADORES ASSALARIADOS
a)
Contracheques;
b)
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver;
c)
CTPS registrada e atualizada;
d)
CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de
empregada doméstica;
e)
Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS;
f)
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
ATIVIDADE RURAL
a)
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver;
b)
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ;
c)
Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros da família, quando for o caso;
d)
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas
vinculadas;
e)
Notas fiscais de vendas.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
a)
Extrato mais recente do pagamento de benefício;
b)
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver;
c)
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
a)
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver;
b)
Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros de sua família, quando for o caso;
c)
Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis

com a renda declarada;
d)
Extratos bancários dos últimos três meses.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
a)
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
b)
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
c)
Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos
três últimos comprovantes de recebimentos.
DESEMPREGADOS, TRABALHADOR SEM RENDA OU COM TRABALHO INFORMAL
a)
Cópia da CTPS com a folha de identificação e o último registro de trabalho;
b)
Declaração de renda - Trabalhador sem renda ou com trabalho informal - ASSINAR
DECLARAÇÃO FORNECIDA NO ATO DA MATRÍCULA
ALÉM DOS DOCUMENTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, TRAZER:
ESCOLA PÚBLICA
a)
CURSANDO O 2º OU 3º ANO DO ENSINO MÉDIO - Histórico Escolar que comprove que o
candidato tenha cursado o Ensino Fundamental, integralmente, em instituição pública de ensino, bem
como atestado da instituição de ensino que comprove o histórico escolar até o momento, integralmente,
em escola pública;
b) ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO - Históricos Escolares que comprovem que o candidato tenha cursado
e concluído os Ensinos Fundamental e Médio, integralmente, em instituição pública de ensino;
ETNIA
Assinar declaração fornecida no ato da matrícula

L1 (ESCOLA PÚBLICA/ RENDA FAMILIAR
BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A
1,5 SALÁRIO MÍNIMO)

COMPROVAÇÃO DE RENDA (DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018)
No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar RG e CPF (cópias e originais) de todos os
membros da família e um dos seguintes documentos de renda, por membro familiar, de acordo
com o Anexo II da PORTARIA NORMATIVA Nº 18 DE 11 DE OUTUBRO DE 2012, que dispõe sobre a
implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino, de que trata a Lei no 12.711,
de 29 de agosto de 2012, e o Decreto no 7.824, de 11 de outubro de 2012:
TRABALHADORES ASSALARIADOS
a)
Contracheques;
b)
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver;
c)
CTPS registrada e atualizada;
d)
CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de
empregada doméstica;
e)
Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS;
f)
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.

ATIVIDADE RURAL
a)
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver;
b)
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ;
c)
Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros da família, quando for o caso;
d)
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas
vinculadas;
e)
Notas fiscais de vendas.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
a)
Extrato mais recente do pagamento de benefício;
b)
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver;
c)
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
a)
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver;
b)
Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a
membros de sua família, quando for o caso;
c)
Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis
com a renda declarada;
d)
Extratos bancários dos últimos três meses.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
a)
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.
b)
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
c)
Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos
três últimos comprovantes de recebimentos.
DESEMPREGADOS, TRABALHADOR SEM RENDA OU COM TRABALHO INFORMAL
a)
Cópia da CTPS com a folha de identificação e o último registro de trabalho;
b)
Declaração de renda - Trabalhador sem renda ou com trabalho informal – ASSINAR
DECLARAÇÃO FORNECIDA NO ATO DA MATRÍCULA;
ALÉM DOS DOCUMENTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, TRAZER:

L4 (ESCOLA PÚBLICA/ETNIA)

ESCOLA PÚBLICA
a) CURSANDO O 2º OU 3º ANO DO ENSINO MÉDIO - Histórico Escolar que comprove que o candidato
tenha cursado o Ensino Fundamental, integralmente, em instituição pública de ensino, bem como
atestado da instituição de ensino que comprove o histórico escolar até o momento, integralmente, em

escola pública;
b) ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO - Históricos Escolares que comprovem que o candidato tenha cursado
e concluído os Ensinos Fundamental e Médio, integralmente, em instituição pública de ensino;
ETNIA
Assinar declaração fornecida no ato da matrícula
ALÉM DOS DOCUMENTOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, TRAZER:

L3 (ESCOLA PÚBLICA)

ESCOLA PÚBLICA
a) CURSANDO O 2º OU 3º ANO DO ENSINO MÉDIO - Histórico Escolar que comprove que o candidato
tenha cursado o Ensino Fundamental, integralmente, em instituição pública de ensino, bem como
atestado da instituição de ensino que comprove o histórico escolar até o momento, integralmente, em
escola pública;
b) ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO - Históricos Escolares que comprovem que o candidato tenha cursado
e concluído os Ensinos Fundamental e Médio, integralmente, em instituição pública de ensino.

Câmpus Salto
Número de inscrição

Automação Industrial

0000049993-6
0000057714-8
0000050195-4

Nome
Chamados para ampla concorrência
Hassan Silva dos Santos
Luis Felipe dos Santos Romamo
Beatriz Jeniffer de Abreu

0000053169-5

Chamados para L2
Gabriel de Siqueira Neves

0000049918-6
0000051550-1
0000052653-2

Chamados para L1
Luiz Felipe Pavani
Clodoaldo Aparecido Dias Rocha
Emanuel Gustavo Gonçalves

0000057767-6

Chamados para L3
João Victor De Oliveira Pacheco

Câmpus Salto
Número de inscrição

Informática

0000053348-4

Nome
Chamados para ampla concorrência
Felipe Frasneli de Morais

0000051415-7
0000056697-7

Chamados para L1
Jamila Ribeiro de Macena
Samuel Gilberto da Silva

0000050142-6
0000050573-9
0000050465-1

Chamados para L3
Lucas Vinicius da Silva Pereira
Jefferson Santana de Souza
José Jefferson da Silva

