
ANEXO I

EDITAL No SPO.022/2021, DE 28 DE ABRIL DE 2021 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

Para Curso Técnico Concomitante (candidatos que não concluiram o Ensino Médio):

a) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental E atestado de matrícula da 2a ou 3a

série do Ensino Médio;

b) RG e CPF;

c) Se o candidato for estrangeiro, Célula de Identidade para estrangeiros (RNE/CRNM) ou Passaporte;

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) Uma foto recente;

f) Comprovante de endereço atualizado;

g) Certidão de quitação eleitoral, disponível no endereço eletrônico: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ; ou declaração escrita e assinada pelo 

candidato de que está quite com a Justiça Eleitoral.

Para Curso Técnico Subsequente   (candidatos que já concluiram o Ensino Médio)  :  

a) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio ou declaração da escola de origem 

atestando a conclusão do Ensino Médio, ou ainda, certificação ENEM/ENCCEJA;

b) RG e CPF;

c) Se o candidato for estrangeiro, Célula de Identidade para estrangeiros (RNE/CRNM) ou Passaporte;

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


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) Uma foto recente;

f) Comprovante de endereço atualizado;

g) Certidão de quitação eleitoral, disponível no endereço eletrônico: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ; ou declaração escrita e assinada pelo 

candidato de que o mesmo está quite com a Justiça Eleitoral.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os candidatos que tenham cursado o Ensino Médio no Exterior deverão juntar Declaração de Equivalência

de seus estudos expedida pela Diretoria Regional de Ensino. Para efeito de realização de matrícula não 

será considerado como comprovação de escolaridade de Ensino Médio nenhum outro documento que não 

seja a declaração de equivalência de estudos;

- Os candidatos que apresentarem, no ato da matrícula, declaração da escola de origem (onde cursou) 

atestando a conclusão do Ensino Médio, devem, obrigatoriamente, apresentar o histórico do Ensino Médio 

posteriormente;

- No caso de mudança de nome, apresentar documento comprobatório do novo nome (Certidão ou sentença

judicial);

- Em caso de candidato menor de 18 (dezoito) anos, o responsável legal deverá preencher e assinar o 

formulário de autorização para matrícula e enviar o documento de identificação com foto (RG/CNH). E no 

caso de tutor, além do documento de identificação com foto, fazer o upload da documentação comprobatória

da tutela.

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

