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ERRATA AO EDITAL Nº SPO.001, DE 12 DE JANEIRO DE 2018 

 
 

A Diretoria-Geral do Câmpus São Paulo do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio de sua Coordenadoria de Extensão e no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a errata do Edital Nº SPO. 001/2018, referente ao 
processo seletivo para o preenchimento de vagas do Cursinho Popular do IFSP – Câmpus São 
Paulo: “Carolina de Jesus”. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
8. DA MATRÍCULA  
8.1. Os candidatos selecionados deverão comparecer no Câmpus São Paulo do IFSP para 
efetuar matrícula no primeiro dia de aula, 10/03/2018, às 7h30min, em sala a ser divulgada no 
ato da divulgação do resultado final dos classificados.  
8.2. A documentação necessária para efetivar a matrícula é:  

8.2.1. Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado, inclusive com 
assinatura de pais ou responsável legal no caso de o candidato ser menor de idade 
(Anexo 1);  
8.2.2 (uma) Foto 3x4;  
8.2.3 Cópias simples de RG e CPF;  
8.2.4 Cópia simples de Histórico Escolar, apenas para egressos, conforme item 3.3 
deste Edital;  
8.2.5 Atestado de matrícula, para estudantes conforme itens 3.1 e 3.2 deste Edital;  
8.2.6 Comprovante da situação de bolsista, para estudantes conforme item 3.2 deste 
Edital;  
8.2.7 Cópia simples de Comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone, fatura 
de cartão ou contrato de aluguel no nome do aluno ou responsável);  

8.3. Os candidatos deverão trazer os documentos originais para comparação com as cópias.  
 
 
LEIA-SE:  
 
8. DA MATRÍCULA  
8.1. Os candidatos selecionados deverão comparecer no Câmpus São Paulo do IFSP para 
efetuar matrícula no primeiro dia de aula, 10/03/2018, às 7h30min, em sala a ser divulgada no 
ato da divulgação do resultado final dos classificados.  
8.2. A documentação necessária para efetivar a matrícula é:  

8.2.1. Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado, inclusive com 
assinatura de pais ou responsável legal no caso de o candidato ser menor de idade 
(Anexo 1);  
8.2.2 Cópias simples de RG e CPF;  
8.2.3 Cópia simples de Histórico Escolar, apenas para egressos, conforme item 3.3 
deste Edital;  
8.2.4 Atestado de matrícula, para estudantes conforme itens 3.1 e 3.2 deste Edital;  
8.2.5 Comprovante da situação de bolsista, para estudantes conforme item 3.2 deste 
Edital;  
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8.2.6 Cópia simples de Comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone, fatura 
de cartão ou contrato de aluguel no nome do aluno ou responsável);  

8.3. Os candidatos deverão trazer os documentos originais para comparação com as cópias.  
 
ONDE SE LÊ: 
 

ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

Nome: ___________________________________________________________Idade: ____ 

RG: ________________________________CPF: __________________________________ 

Telefone 1: ____________________________ Telefone 2: ____________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________ Nº: __________ 

Bairro: ____________________Cidade: _____________________CEP: _________________ 

Escolaridade: _______________________________________________________________ 

Aluno (   ) SIM (   ) NÃO  

Instituição: __________________________________________________________________ 

É deficiente? (   ) Sim (   ) Não 

Assinale a deficiência: (   ) física (   ) visual (   ) intelectual (   ) auditiva  

(   ) outros Qual: ______________________________________________________________ 

Você se autodeclara: (   ) preto (   ) pardo (   ) indígena (   ) outros 

 

Data: ____/___/ 2018 Assinatura do(a) aluno(a): ____________________________________ 

 

Assinatura do(a) responsável no caso de menor de 18 anos: ___________________________ 
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LEIA-SE: 
ANEXO I 

 
FORMULÁRIO DE MATRÍCULA 

 
Nome: ___________________________________________________________Idade: ____ 

RG: __________________________________CPF: ________________________________ 

Telefone 1: _______________________________ Telefone 2: _________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________ Nº: __________ 

Bairro: ____________________Cidade: _____________________ CEP: ________________ 

Escolaridade: _______________________________________________________________ 

Está cursando o terceiro ano do Ensino Médio?  (   ) SIM (   ) NÃO  

Instituição (em que está matriculado ou em que concluiu o Ensino Médio): 

 __________________________________________________________________________ 

É deficiente? (   ) Sim (   ) Não 

Assinale a deficiência: (   ) física (   ) visual (   ) intelectual (   ) auditiva  

(   ) outros Qual: ______________________________________________________________ 

Você se autodeclara: (   ) preto (   ) pardo (   ) indígena (   ) outros 

 

Data: ____/____/ 2018  Assinatura do(a) aluno(a): ___________________________________ 

 

Informações do(a) responsável (no caso de menor de 18 anos): 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Telefone 1: _________________________ Telefone 2: _______________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) responsável: ___________________________________________________ 
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São Paulo, 16 de janeiro de 2017 
 
 

_______________________________________ 
Lucia Scott Franco de Camargo Azzi Collet 

Diretora Geral de campus em exercício 
 
 

*O original encontra-se assinado. 


