
 

 
 

COMUNICADO CRS - IFSP – CÂMPUS SÃO PAULO  
 

VESTIBULAR ENEM IFSP – 2º SEMESTRE DE 2019 
 

2ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA  
 

O Câmpus São Paulo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - 

IFSP torna públicos os procedimentos para convocação e matrícula dos candidatos classificados no 

Processo Seletivo Vestibular ENEM IFSP, de acordo com o Edital Nº 323/2019; para os cursos 

superiores de graduação oferecidos pelo IFSP - ingresso no segundo semestre de 2019. 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO! 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
• As vagas eventualmente não ocupadas ao fim da 1ª Convocação para Matrícula, 

referente ao Processo Seletivo Vestibular ENEM IFSP/2º semestre de 2019, serão preenchidas de 

acordo com as orientações e cronograma constantes nesse comunicado.  

• O Campus São Paulo convoca TODOS OS CANDIDATOS classificados no 

Processo Seletivo Vestibular ENEM IFSP, de acordo com o Edital Nº 323/2019, para as reuniões de 

matrícula que serão realizadas nas datas e horários estipulados no cronograma - Anexo I. 

• Verifique na lista de classificados as modalidades de concorrência que você poderá 

ser convocado.  https://www.ifsp.edu.br/images/pdf/VestibularEnem/classificacaofinal.pdf 

• A convocação não assegura ao candidato o direito à vaga, uma vez que os 

candidatos poderão comparecer em número superior às vagas existentes, a critério do IFSP. 

• Os candidatos convocados presentes deverão assinar a Lista Presencial de Interesse 

na Vaga para o curso e turno no qual se inscreveram. 

• A assinatura da Lista Presencial de Interesse não poderá ocorrer em data e/ou 

horário diverso daquele para o qual o candidato foi convocado.  

• Os candidatos convocados que não comparecerem na data e horário previstos neste 

comunicado serão excluídos automaticamente da concorrência e perderão o direito à vaga, visto que 

é de exclusiva responsabilidade do candidato a observância dos prazos e procedimentos 

estabelecidos pelo IFSP - Campus São Paulo e demais normas pertinentes ao Processo Seletivo 

Vestibular ENEM IFSP. 

https://www.ifsp.edu.br/images/pdf/VestibularEnem/classificacaofinal.pdf


• Caso ainda existam vagas remanescentes serão publicadas novas chamadas no site do 

campus São Paulo, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento das convocações e 

demais publicações. https://novospo.spo.ifsp.edu.br/ 

• A matrícula será efetuada na sequência da assinatura da lista presencial, 

devendo o candidato estar munido de todos os documentos necessários para matrícula (originais e 

cópias) neste momento. 

• A matrícula poderá ser efetuada pelo candidato ou por seu representante legal, 

mediante apresentação de procuração simples (Anexo III), assinada pelo candidato, bem como 

apresentação da carteira de identidade do procurador, cujo número deverá constar no documento. 

• As vagas serão preenchidas obedecendo-se à ordem de classificação dos candidatos, por 

curso e modalidade de concorrência. 

• Somente serão efetivadas as matrículas dos candidatos que entregarem todos os 

documentos exigidos para matrícula listados no Anexo II deste edital.  

• Os candidatos que forem convocados para a matrícula e não apresentarem a 

documentação necessária perderão automaticamente o direito à vaga. 

 

 

Endereço do Campus São Paulo: Rua Pedro Vicente, 625, Canindé,  
São Paulo/SP  

 
Telefone da CRS: (11) 2763-7501 

 
E-mail: crs@ifsp.edu.br 

 

 

 

SALAS DE REUNIÃO E MATRÍCULA 
22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 

Auditório 
Aldo Ivo 
Vicenzo 

Auditório 
Aldo Ivo 
Vicenzo 

Auditório 
Aldo Ivo 
Vicenzo 

Auditório 
SP1 

Auditório 
SP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novospo.spo.ifsp.edu.br/


ANEXO I  
 
 

CRONOGRAMA DE REUNIÕES 
 
DATA E 

HORÁRIO 
CURSO VAGAS POR MODALIDADE 

AMPLA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 22/07/2019 
 

09h00 às 
09h30 

 
ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 11 4 2 1 1 1 1 1 0 

AMPLA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 22/07/2019 
 

15h00 às 
15h30 

 
ENGENHARIA 
ELETRÔNICA 12 3 1 1 1 0 1 1 1 

AMPLA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 23/07/2019 
 

09h00 às 
09h30 

 
LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 12 2 2 3 1 2 2 1 1 

AMPLA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 23/07/2019 
 

15h00 às 
15h30 

 
LICENCIATURA EM 

FÍSICA 10 3 3 1 0 1 1 1 0 

AMPLA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 24/07/2019 
 

09h00 às 
09h30 

 
LICENCIATURA EM 

GEOGRAFIA 11 3 3 2 1 2 2 1 1 

AMPLA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 24/07/2019 
 

15h00 às 
15h30 

TECNOLOGIA EM 
ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 

11 2 1 3 2 2 1 1 1 

AMPLA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 25/07/2019 
 

09h00 às 
09h30 

TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DE TURISMO 

– MATUTINO 14 4 2 1 3 1 2 0 0 

AMPLA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 25/07/2019 
 

12h00 às 
12h30 

TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DE TURISMO 

– NOTURNO 11 4 2 2 3 0 1 1 0 

AMPLA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 25/07/2019 
 

16h00 às 
16h30 

TECNOLOGIA EM 
AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL 9 2 0 2 1 2 0 0 0 

AMPLA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 26/07/2019 
 

09h00 às 
09h30 

TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DA 
PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 

12 2 1 1 3 1 1 1 1 

AMPLA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 26/07/2019 
 

15h00 às 
15h30 

TECNOLOGIA EM 
SISTEMAS 

ELÉTRICOS 11 2 1 3 2 1 1 1 0 

 
 
 
 
 



LEGENDA DAS MODALIDADES DE CONCORRÊNCIA 

Ampla Concorrência (Geral) - vagas para todos e quaisquer candidatos inscritos, entre os quais 

estão incluídos os candidatos que têm direito às vagas reservadas, cuja ocupação será baseada na 

classificação;  

Lista 1 (EP + Renda) – vagas para quem estudou, integralmente, em instituições públicas de 

ensino; com renda bruta por pessoa que reside no mesmo domicílio menor ou igual a R$1.497,00, 

vigente aos três meses anteriores à data de inscrição, isto é, março, abril e maio de 2019;  

Lista 2 (EP + Renda + PPI) – vagas para quem estudou, integralmente, em instituições públicas de 

ensino; com renda bruta por pessoa que reside no mesmo domicílio menor ou igual a R$1.497,00, 

vigente aos três meses anteriores à data de inscrição, isto é, março, abril e maio de 2019; e se 

autodeclara preto, pardo ou indígena, segundo percentual de 34,73% da população do Estado de São 

Paulo, apurado pelo IBGE no Censo de 2010;  

Lista 3 (EP) – vagas para quem estudou, integralmente, em instituições públicas de ensino;  

Lista 4 (EP + PPI) – vagas para quem estudou, integralmente, em instituições públicas de ensino; e 

se autodeclara preto, pardo ou indígena, segundo percentual de 34,73% da população do Estado de 

São Paulo, apurado pelo IBGE no Censo de 2010;  

Lista 5 (EP + Renda + PCD) – vagas para quem estudou, integralmente, em instituições públicas 

de ensino; com renda bruta por pessoa que reside no mesmo domicílio menor ou igual a 

R$1.497,00, vigente aos três meses anteriores à data de inscrição, isto é, março, abril e maio de 

2019; e é pessoa com deficiência (de acordo com o Art. 2° da Lei n° 13.146/15), segundo percentual 

de 22,6% da população do Estado de São Paulo, apurado pelo IBGE no Censo de 2010.  

Lista 6 (EP + PCD) – vagas para quem estudou, integralmente, em instituições públicas de ensino; 

e é pessoa com deficiência (de acordo com o Art. 2° da Lei n° 13.146/15), segundo percentual de 

22,6% da população do Estado de São Paulo, apurado pelo IBGE no Censo de 2010.  

Lista 7 (EP + Renda + PPI + PCD) – vagas para quem estudou, integralmente, em instituições 

públicas de ensino; com renda bruta por pessoa que reside no mesmo domicílio menor ou igual a 

R$1.497,00, vigente aos três meses anteriores à data de inscrição, isto é, março, abril e maio de 

2019; autodeclara-se preto, pardo ou indígena, segundo percentual de 34,73% da população do 

Estado de São Paulo, apurado pelo IBGE no Censo de 2010; e é pessoa com deficiência (de acordo 

com o Art. 2° da Lei n° 13.146/15), segundo percentual de 22.6% da população do Estado de São 

Paulo, apurado pelo IBGE no Censo de 2010.  

Lista 8 (EP + PPI + PCD) – vagas para quem estudou, integralmente, em instituições públicas de 

ensino; autodeclara-se preto, pardo ou indígena, segundo percentual de 34,73% da população do 

Estado de São Paulo, apurado pelo IBGE no Censo de 2010; e é pessoa com deficiência (de acordo 

com o Art. 2° da Lei n° 13.146/15), segundo percentual de 22,6% da população do Estado de São 

Paulo, apurado pelo IBGE no Censo de 2010. 

 
 



ANEXO II 
 
 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA (PARA TODOS OS CANDIDATOS) 
 

a) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente (cópia e original); 

b) Histórico escolar do ensino médio ou equivalente (cópia e original); 

c) Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original); 

d) Cédula de identidade (RG ou RNE) - (cópia e original); 

e) Título de eleitor com a comprovação de votação da última eleição dos dois turnos ou certidão de 

quitação eleitoral (para maiores de 18 anos) - (cópia e original); 

f) Certificado de alistamento militar ou carteira de reservista ou ainda Certificado de dispensa 

militar (para o sexo masculino, dos 18 aos 45 anos) - (cópia e original); 

g) CPF - (cópia e original); 

h) Duas fotos 3X4 recentes e identificadas no verso. 

 
Documentos de comprovação para participantes das Políticas afirmativas 

 
1 – Para candidato que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública: O 

Histórico Escolar e o Certificado de Conclusão do Ensino Médio já comprovam esta política 

afirmativa. 

 

2 - Para candidato auto-declarado preto, pardo ou indígena: Assinar a declaração a ser 

fornecida pela instituição no ato da matrícula. 

 

3 – Para candidato com deficiência: Apresentar laudo médico original ou cópia autenticada, 

conforme legislação, emitido nos últimos 12 (doze) meses que indique o tipo, o grau ou o nível de 

deficiência que o acomete, com expressa referência ao código correspondente à Classificação 

Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 

4 – Para comprovação de renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários 

mínimo.   

Como documentos básicos para cada membro da família maior de idade: 

-  Cédula de Identidade (RG) e CPF; 

- Cópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de todos os membros da família que 

trabalham ou não. É necessário tirar cópia da folha de rosto (identificação), última assinatura 

(entrada ou saída) e a folha em branco seguinte de cada CTPS. 

Para membro da família menor de idade: 

 - Somente a Certidão de Nascimento. 

 



ANEXO II 

 

Os candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo deverão 

apresentar pelo menos um dos documentos listados a seguir, por integrante da família que 

compõe a renda familiar: 

 

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS 

• Contracheques (3 últimos meses anteriores à inscrição – fevereiro/2019; março/2019 e 

abril/2019); 

• Declaração de IRPF acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; 

• Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 

• Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) registrada e atualizada; 

• CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 

empregada doméstica; 

• Extratos bancários dos três últimos meses. 

OBS.: Empregados no Serviço Público em cargo que não seja regido pela CLT não precisarão 

apresentar Carteira de Trabalho. Sua situação empregatícia será constatada mediante apresentação 

do holerite/contracheque. 

 

2. ATIVIDADE RURAL 

• Declaração de IRPF acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; 

• Declaração de imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ; 

• Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 

membros da família, quando for o caso; 

• Extratos bancários (3 últimos meses anteriores à inscrição – fevereiro/2019; março/2019 e 

abril/2019); 

• Notas fiscais de vendas. 

 

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS  

• Extrato mais recente do pagamento de benefício; 

• Declaração de IRPF acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; 

• Extratos bancários (3 últimos meses anteriores à inscrição – fevereiro/2019; março/2019 e 

abril/2019). 

 



ANEXO II 

 

4. DESEMPREGADOS 

• Comprovantes de pagamento do seguro desemprego. 

• Preencher a declaração de Trabalhador Sem Renda – Anexo IV. 

 

5. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS  

• Declaração de IRPF acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; 

• Preencher a declaração de Trabalhador Informal – Anexo IV 

• Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 

membros da família, quando for o caso; 

• Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 

compatíveis com a renda declarada; 

• Extratos bancários (3 últimos meses anteriores à inscrição – fevereiro/2019; março/2019 e 

abril/2019). 

 

6. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS E IMÓVEIS 

• 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; 

• Extratos bancários (3 últimos meses anteriores à inscrição – fevereiro/2019; março/2019 e 

abril/2019); 

• Contrato de locação ao arrendamento devidamente registrado em cartório e acompanhado 

dos comprovantes dos três últimos recebimentos. 

 

8. PROPRIETÁRIOS 

• Proprietário de microempresa: Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica com o 

Recibo de Entrega. 

• Proprietário de microempresa: Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica com o 

Recibo de Entrega. 

• Proprietário de sítio(s) e/ou fazenda(s): Declaração do Imposto Territorial Rural – ITR. 

• Proprietário de imóvel (eis) de aluguel: cópia do(s) contrato(s) de locação ou do(s) 

recibo(s). 

 
 
 
 
 

 



ANEXO III 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA MATRÍCULA 
 
 
 

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu 

_____________________________________________________________(nome do candidato/a), 

portador da Cédula de identidade nº __________________,  CPF nº _________________________, 

residente e domiciliado à 

_______________________________________________________________________________, 

nomeio e constituo meu procurador(a) 

_______________________________________________________________________________, 

estado civil ________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 

________________________, CPF nº _____________________________, residente e domiciliado 

à _____________________________________________________________________________ , 

a quem confiro amplos poderes para manifestar interesse e efetuar minha matrícula no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo,  câmpus São Paulo, para o 2º semestre 

letivo de 2019,  no curso de 

_______________________________________________________________________ podendo, 

para esse fim, assinar documentos e apresentá-los ao registro acadêmico, enfim, praticar todos os 

atos necessários à matrícula. 

 

 

_______________________ , ______ de _________________ de _________ . 

 

 

___________________________________________________________ 

(assinatura do candidato) 

 

 

___________________________________________________________ 

(assinatura do (a) procurador (a)) 

 
 

 
 
 
 
 



ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE RENDA – TRABALHADOR SEM RENDA OU COM TRABALHO 
INFORMAL 

 

Eu, ____________________________________________________________________________, 

abaixo - assinado(a), de nacionalidade ________________________, nascido(a) em ___/___/____, 

no município de ________________________, Estado ______, filho (a) de 

____________________________________________________________________________ e de 

______________________________________________________________________, residente e 

domiciliado(a) na _________________________________________________________________  

____________________________________________________________, portador(a) do RG 

n.º______________________________ e do CPF n.º     _______________________________, 

DECLARO, sob as penas da lei*, que:  

( ) não tenho nenhum tipo de renda mensal  

( ) trabalho informalmente como _______________________________, tendo uma renda mensal 

de R$ _________________. 

 

São Paulo,  ________ de _________________ de _________ . 

 

______________________________________________ 

Assinatura do (a) declarante 

 

 
*Código Penal – FALSIDADE IDEOLÓGICA 
Art. 299: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 
um a três anos, e multa, se o documento é particular. 
 

 
 


