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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE SÃO PAULO - CÂMPUS SÃO PAULO 

 
  

EDITAL N°SPO028, DE 29 DE JULHO DE 2016 
 
 
 Dispõe sobre a abertura de CHAMADA PÚBLICA para preenchimento das vagas 
remanescentes do processo seletivo do 2º semestre 2016 para os curso técnicos do IFSP 
– Câmpus São Paulo, na modalidade presencial. Os cursos são GRATUITOS. 
 
 1.CHAMADA PÚBLICA  
 
1.1 A presente chamada pública destina-se, exclusivamente, aos candidatos que atendam 
aos seguintes requisitos: 
 
 - Ter concluído o Ensino Médio ou estar matriculado no 2º ou no 3º ano do Ensino Médio;  
- Estar em dia com obrigações eleitorais 
- Estar em dia com suas obrigações militares (para candidatos maiores de 18 anos do 
sexo masculino) 
 
1.2 Os interessados menores de 18 (dezoito) anos deverão estar acompanhados de seus 
pais (sem a necessidade de procuração) ou de seus responsáveis (munidos de 
procuração simples, sem a necessidade de firma reconhecida em cartório) para efetivar 
matricula dos menores sob sua responsabilidade. Os pais ou responsáveis deverão portar 
RG. 
 
  
2. DO CURSO  
 
2.1 O curso com vagas remanescentes, período, bem como o número de vagas, 
encontra-se a seguir no Quadro 1:  
 
Quadro 1 – Curso técnico, período e número de vagas para o Câmpus São Paulo 

 
CURSO PERÍODO DURAÇÃO VAGAS 

Curso técnico Concomitante 
ou Seqüencial ao Ensino 

Médio em Telecomunicações 

Noturno 4 semestres 19 

  Total de vagas 19 
 
 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 Os interessados em participar da Chamada Pública deverão se inscrever no Campus 
– São Paulo, localizado à Rua Pedro Vicente, 625 - Canindé - São Paulo,  
presencialmente das 8:00 às 20:00 horas nos dias 29 de julho a 4 de agosto de 2016. 



 
3.1.1 – O candidato deverá informar nome e idade e apresentar cópia do RG e cópia do 
CPF  
 
3.2 A listagem  dos candidatos homologados ocorrerá no sítio do Campus São Paulo do 
IFSP (spo.ifsp.edu.br), no dia 5 de agosto de 2016 após às 16h. 
 
 4. DO SORTEIO 
 
4.1. Se houver um número maior de candidatos que de vagas disponibilizadas, será feito 
sorteio público nas dependências do IFSP -Campus São Paulo, dia às 08/08/2016 às 18 
horas no auditório Aldo Ivo Vicenzo e na sequencia serão feitas as matrículas. 
 
4.2 Participarão do sorteio APENAS os candidatos presentes ou representados 
  
5. DA MATRÍCULA 
 
5.1 A matrícula se dará no dia 08 de agosto logo após o sorteio das vagas que se dará às 
18 horas. 
 
5.2 Todo candidato sorteado, respeitando-se o disposto no item 1.1 e o número de vagas 
disponibilizado, terá direito à matrícula. 
 
5.3  A matrícula poderá ser feita pelo candidato se maior de idade ou por representante 
legal munido de procuração simples, se for menor deverá ser realizada por seu 
responsável legal ou por meio de procuração , munido de cópia autenticada do RG do 
responsável (ou cópia simples com apresentação do original) 
 
5.4 O candidato contemplado deverá preencher requerimento a ser retirado no ato da 
matrícula na secretaria do Campus.  
 
5.5 Os candidatos deverão apresentar, no ato da matrícula, cópia simples e original de 
todos os documentos listados abaixo: 
 
• RG  

• CPF 

• Certidão de Nascimento ou Casamento  

 • Título de eleitor acompanhado dos comprovantes de voto da última eleição (1º e 2° 

turno)  

• Certidão de alistamento militar ou Carteira de reservista ou Certificado de dispensa 

militar  

• Comprovante de residência atualizado  

• 02 fotos 3x4 recentes e identificadas no verso 



• Certificado de Conclusão e Histórico do Ensino Médio ou,   se ainda estiver cursando o 

ensino médio, Certificado de Conclusão e Histórico do Ensino Fundamental  com 

Declaração de que está cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio. 

 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
6.1 A realização da Chamada Pública está a cargo da Direção do Campus São Paulo, 
sendo sua responsabilidade planejar, coordenar e executar o referido processo, bem 
como divulgar o resultado e todas as informações pertinentes. 
 
6.2 O edital da chamada pública será publicado no mural do Campus São Paulo 
 
6.3 O candidato poderá concorrer apenas a uma vaga.  
 
6.4 O resultado da chamada pública terá validade apenas para o segundo semestre de 
2016.  
 
6.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral do Câmpus São Paulo.  
 

 
 
 
 

São Paulo, 29 de julho de 2016 
 
 
 

________________________  
Luís Cláudio de Matos Lima Júnior 

 Diretor Geral do Campus São Paulo 
 
 


