
2ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA – Edital 454, de 17 de novembro de 2021

Considerando o Edital IFSP N°454, de 17 de novembro de 2021,

Após a realização da 1ª Convocação para matrícula, de acordo com os critérios de

ocupação das vagas e o número de vagas ociosas, todos os candidatos em seguida

listados estão convocados para efetuar a matrícula, no período de 02 à 06/02/2022.

A matrícula deverá ser solicitada pelos candidatos convocados, através do formulário

eletrônico, na plataforma google forms - https://forms.gle/ZUJiX31qzDX42BU79 .
Para utilizar a plataforma é necessário que o candidato possua uma conta de e-mail

válida.

O candidato aprovado no processo seletivo deverá preencher o formulário de

matrícula online, ficando atento aos campos obrigatórios, bem como fazendo o upload

de todos os demais formulários e ou documentos exigidos no edital do processo

seletivo, lembrando que a falta de informações ou documentos poderá ensejar no

indeferimento da matrícula.

Todas as informações prestadas são de responsabilidade do candidato ao preencher o

formulário de matrícula, sob pena de ter seu pedido de matrícula indeferido.

Caso o campus identifique a necessidade da correção de algum dado ou documento,

preenchido no formulário de matrícula, é necessário que o candidato fique atento ao

seu e-mail, pois será esse o meio de comunicação preferencial para qualquer correção

nos dados ou documentos informados na matrícula

ATENÇÃO: - Serão considerados desistentes os candidatos aprovados em processo

seletivo que não efetuarem a matrícula no prazo de 02 a 06/02/2022.

- Será nula, a qualquer tempo, de pleno direito, a matrícula realizada com documentos

falsos ou adulterados, ficando o responsável passível de implicações legais.

- Verificado o não atendimento dos requisitos estabelecidos em edital para ingresso, o

diretor-geral do câmpus poderá, a qualquer tempo, indeferir a matrícula do candidato

classificado.

- Caso não sejam preenchidas todas as vagas em 2ª chamada, serão divulgadas novas

convocações no endereço eletrônico: spo.ifsp.edu.br, juntamente com o número de

vagas restantes.

Cabe dedicar, ainda, atenção ao disposto na versão integral do Edital, disponível no

endereço eletrônico https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer

Contato da Comissão de matrícula do Campus São Paulo: matricula.spo@ifsp.edu.br

https://forms.gle/ZUJiX31qzDX42BU79
https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer
mailto:matricula.spo@ifsp.edu.br


DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

1 Ampla Concorrência e Vagas Reservadas

Documentos Gerais:

a) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental;

b) Documento de identidade oficial com foto e número de CPF (RG)

c) 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 3X4 recente;

f) Comprovante de endereço atualizado;

g) Certidão de quitação eleitoral,

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacaoeleitoral ; ou declaração

emitida pelo candidato, conforme modelo disponibilizado no GOV.BR

OBSERVAÇÕES

Os candidatos que tenham cursado o Ensino Fundamental 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 Fundamental nenhum outro documento que
não seja a declaração de equivalência de estudos;

- Os candidatos que apresentarem, no ato da matrícula, declaração da escola em
que concluiu o Ensino Fundamental, atestando a conclusão do Ensino
Fundamental, devem, obrigatoriamente, apresentar o histórico do Ensino
Fundamental posteriormente;

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

A FALTA DE ALGUM DOS DOCUMENTOS ACIMA INVIABILIZARÁ A MATRÍCULA.

CONVOCADOS PARA A 2ª CHAMADA



1 - DAYANE ROUSE MARTIN DA SILVA

2 - FERNANDA PEREIRA HULUANY

3 - JULIANA APARECIDA MOZAMBANI

4 - JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA DE JESUS COSTA

5 - MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE FEITOZA DE LIMA

6 - MARIA SÔNIA CANDIDA DA SILVA DE BARROS

7 - ROSANA MARTA LOURENÇO DE GODOY

8 - HAIS ALVES PEIXOTO

9 - BARTOLOMEU ALVES PEREIRA

10 - CLEIGEE SERRÃO MARINHO

11 - DAMIÃO ERLANIO DE SOUZA

12 - DANIELE TENORIO SOARES

13 - DANILO CERQUEIRA SANTOS

14 - FELIPE SANTOS LOPES FRAZÃO

15 - ISABELA SILVA BARBOSA

16 - JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA

17 - LORAINE VITORIA DA SILVA AMARAL

18 - MARCOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

19 - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

20 - MARIA MONICA PAULO DE ARAUJO

21 - MERILDA DE JESUS REIS

22 - PATRICIA CORATO DA SILVA

23 - PRISCILA MATTOS FERREIRA

24 - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUSA



25 - SASHA DOS SANTOS SILVA

26 - SOLANGE QUITÉRIA DE FREITAS SANTOS

Dias e Horários de Atendimento Presenciais

Dias 02, 03 e 04/02/2022, das 16h00 às 19h00.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.


