
 

Chamada para declaração de interesse de vagas 

remanescentes ofertadas pelo Edital n.  717, de 7 de 

outubro de 2016  

 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e 

cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes 

 

A matrícula para a 3ª chamada será realizada após o 

preenchimento do formulário que demonstre o interesse pelas vagas 

remanescentes dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, ou 

dos Cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes.  

 As vagas remanescentes estão disponíveis no anexo 1, sendo que 

a divisão está de acordo com o critério de reservas de vagas, conforme 

a Lei n. 12.711/2012.  

 O processo de vagas remanescentes será oferecido apenas para 

os candidatos que obrigatoriamente tenham participado do processo 

seletivo do Edital n. 717, de 07 de outubro de 2016, concorrendo as 

vagas do respectivo curso, câmpus, e categoria da vaga de acordo com 

a Lei n. 12.711/2012.  

 Havendo número maior de inscritos em relação a quantidade de 

vagas ofertadas para cada categoria de vagas, de acordo com a Lei n° 

12.711/2012, será adotado o critério em que o candidato mais bem 

classificado terá preferência para assumir a vaga ofertada no 

respectivo curso. 



 No caso da falta de candidatos para ocupar uma vaga reservada, 

serão convocados os candidatos na seguinte ordem: 

a. Reserva 1; 

b. Reserva 2; 

c. Reserva 3; 

d. Reserva 4. 

e. Ampla Concorrência. 

 As inscrições ocorrerão presencialmente entre os dias 13 a 15 de 

fevereiro de 2017, no horário das 10h às 17h, na Secretaria dos Cursos 

Técnicos. 

 Os candidatos menores de idade deverão estar acompanhados 

dos responsáveis para realização da inscrição. 

 Na inscrição o candidato deverá apresentar o RG original e uma 

cópia simples. 

 

ATENÇÃO 

- A relação dos candidatos convocados para matrícula será 

divulgada dia 17/02/2017 às 18h no site 

https://www.ifsp.edu.br/saopaulo. 

- Matrícula da 3ª chamada: dias 20 e 21/02/2017, na Secretaria dos 

Cursos Técnicos das 09h às 17h.  
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