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ORIENTAÇÕES PARA CHAMADA PRESENCIAL
INFORMAÇÕES GERAIS
1. Todos os candidatos que estão na lista de Chamada Presencial, caso tenha interesse
pela vaga, deverão comparecer, na data e horário estabelecidos no quadro I, de posse
da documentação estabelecida no edital do Processo Seletivo – (subitens 6.4 – reserva
de vaga e 11.6 – matrícula).
1.1 Somente serão efetivadas as matrículas do total de vagas remanescentes de cada
curso e perfil de concorrência (ampla concorrência e reserva de vagas).
1.2 O quantitativo de vagas e perfil de concorrência disponíveis por curso serão
divulgados na Chamada Presencial.
2. Os candidatos presentes na Chamada Presencial deverão assinar lista de presença,
que poderá ser utilizada para convocação posterior a data estipulada no Cronograma
de Matrículas, caso ainda sobrem vagas no curso.

DATA, HORÁRIO E LOCAL
3. A Chamada Presencial obedecerá o quadro I a seguir:
DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE

LOCAL

8h30 às

Chamada
Presencial
(convocação
dos
candidatos
classificados
para matrícula).
Conferência
de
documentos para Reserva
de Vagas.
Matrícula dos candidatos
convocados.

BLOCO D

10h30

28/01/2019

8h40 às
10h30

(segundafeira)

10h30 às
17h

Sala 1 – Agropecuária
Sala 2 – Informática para Internet
Sala 3 – Meio Ambiente

Coordenação
de
Registros
Escolares do Campus Ceres

4. O candidato deverá comparecer ao campus com no mínimo 30 minutos de
antecedência para identificar local que ocorrerá a Chamada Presencial. Somente será
considerado presente o candidato que estiver no local e horário indicados.
5. Não será considerado presente, em hipótese alguma, o candidato que estiver em outras
dependências do campus.
6. Os candidatos que não estiverem presentes no horário e data estabelecidos para a
Chamada Presencial (vide quadro I) serão eliminados do processo seletivo.

CONVOCAÇÃO
7. A convocação dos candidatos classificados na Chamada Presencial respeitará as vagas
disponíveis em cada perfil de concorrência. No caso de não-preenchimento de algum
dos perfis de concorrência o remanejamento destas vagas obedecerá o disposto no
Edital do Processo Seletivo – subitem 6.3.
8. Conforme disposto no subitem 13.9.1 do Edital, caso, após a chamada presencial,
haja curso técnico com vagas ociosas (não preenchidas), estas poderão ser
ocupadas por candidatos classificados em curso técnico diferente, desde que: (a)
estejam classificados fora do número de vagas no curso pleiteado; (b) tenham sido
convocados na chamada presencial; (c) integrem a lista de espera.

RESERVA DE VAGAS
9. Os candidatos classificados na Reserva de Vagas deverão estar de posse de toda a
documentação necessária para comprovação, constantes no subitem 6.4 do Edital do
Processo Seletivo. Caso não comprove documentação, sua classificação em ampla
concorrência será mantida.

MATRÍCULA
10.

A matrícula dos candidatos convocados será realizada somente dia 28 de janeiro

de 2019, das 10h30 às 17h.
11. Os candidatos convocados na Chamada Presencial deverão estar de posse de toda a
documentação necessária para matrícula, constantes no subitem 11.6 do Edital do
Processo Seletivo, tornando-se nula de pleno direito a classificação daquele que não
apresentar a devida documentação comprobatória.
12. Será permitida a matrícula por procuração na Chamada Presencial, desde que o
procurador esteja presente em data e horário estabelecidos no Quadro I.

DISPOSIÇÕES FINAIS
13. Os horários estabelecidos nestas normas obedecem ao horário oficial de Brasília.
14. Maiores informações sobre a chamada presencial poderão ser obtidas pelo e-mail:
selecao.ce@ifgoiano.edu.br.
15. A íntegra do edital do Processo Seletivo 2019/1 para cursos técnicos, com todas as
informações sobre matrícula e documentação encontra-se disponível no site
www.ifgoiano.edu.br/ceres.
Ceres – GO, 24 de janeiro de 2019.
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