PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
CAMPUS AVANÇADO VIGIA

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA
Após a divulgação do Resultado Final, os candidatos aprovados e classificados na
Chamada Pública para ingresso nos cursos de Formação Inicial e Continuada, deverão
comparecer à Secretaria Acadêmica do Campus Avançado Vigia, no horário de 08h30min
às 12h e das 14h às 16h30min, no período de 25 a 29 de março de 2019, para
efetivação da matrícula.
O candidato aprovado e classificado que não apresentar a documentação necessária
para a efetivação de matrícula, na data, hora e local agendado, não poderá efetivar a
matrícula e perderá o direito à vaga, devendo ser chamado novo candidato da Lista de
Espera, respeitando-se a ordem de classificação geral.
Para a efetivação da matrícula o candidato aprovado deverá apresentar original e cópia
dos documentos:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Operador de Computador
Documento oficial de identificação com foto;
CPF;
Documento de escolaridade (Certificado ou declaração escolar de conclusão do 9º
Ano do Ensino Fundamental II, ou ensino equivalente, ou certificado de conclusão
do Ensino Médio ou ensino equivalente, ou histórico escolar de conclusão do
Ensino Fundamental ou Médio ou ensino equivalente);
Documento comprobatório de quitação com o Serviço Militar Obrigatório, para
estudantes do sexo masculino de 18 a 45 anos;
Comprovante de residência atualizado;
Uma fotografia 3x4.

Mecânico de Motores de Popa
a) Documento oficial de identificação com foto;
b) CPF;
c) Documento de escolaridade (declaração escolar de matrícula ou de que cursou uma
das séries do Ensino Fundamental II, 6º ao 9º Ano, ou Médio ou ensino equivalente,
ou certificado de conclusão de Ensino Fundamental ou Médio ou ensino equivalente,
ou histórico escolar de conclusão do Ensino Fundamental ou Médio ou ensino
equivalente);
d) Documento comprobatório de quitação com o Serviço Militar Obrigatório, para
estudantes do sexo masculino de 18 a 45 anos;
e)
Comprovante
de
residência
atualizado;
f) Uma fotografia 3x4.
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