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ALTERAÇÃO DE PRAZO - 1ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA (2023/1) 
 

Edital IFSP nº 609/2022 – Processo Seletivo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio  
Edital IFSP nº 581/2022 – Processo Seletivo dos Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes  

 

Informamos que, devido à grande demanda de solicitações de matrículas recebidas pelo 

Câmpus São Paulo, prorrogaremos o prazo para correção de dados enviados para análise via 

Gov.BR. 

NOVO PRAZO PARA CORREÇÃO DE DADOS 
 

Os candidatos convocados em primeira chamada e que enviaram os documentos para 

análise no prazo previsto nos editais (no período de 26/01/2023 a 31/01/2023) poderão realizar a 

correção dos seus dados - apenas quando esta for solicitada após a análise da matrícula por parte 

do Câmpus - até as 23h59 do dia 06/02/2023. 

PROCESSAMENTO DAS MATRÍCULAS 
 

O acompanhamento do processamento da matrícula deve ser feito pelo seu e-mail 

cadastrado no portal GOV.BR (ou consulta ao serviço no portal GOV.BR). 

Após a conferência dos documentos enviados pelos candidatos - por todos os setores 

pertinentes e estando de acordo com o previsto nos editais - a matrícula será efetivada e você 

automaticamente receberá um e-mail de nosso sistema acadêmico (Suap) com seu prontuário de 

matrícula. 

Além disso, após confirmação de matrícula, você também receberá um e-mail com 

orientações sobre o câmpus, início das aulas, horários, etc. 

PRÓXIMA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA 
 

Caso não sejam preenchidas todas as vagas em 1ª chamada, a próxima convocação será 

divulgada exclusivamente no endereço eletrônico do Câmpus: https://spo.ifsp.edu.br/ juntamente 

com o número de vagas restantes, a partir do dia 08/02/2023. 

E-MAIL PARA CONTATO 

O e-mail para contato com o Câmpus é: matriculatecnico.spo@ifsp.edu.br . Aguarde 

nosso retorno em até dois dias úteis. 

EDITAIS 

Cabe dedicar, ainda, atenção ao disposto nas versões integrais dos Editais, disponíveis nos 

endereços eletrônicos: https://ifsp.edu.br/ps2023cs e https://ifsp.edu.br/ps2023i . 
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