DA MATRÍCULA DOS APROVADOS
1. Os candidatos aprovados deverão apresentar cópia legível, acompanhada do
documento original (para efeito de autenticação), dos seguintes documentos:
a) Comprovante de conclusão do Ensino Médio - Histórico Escolar e
Certificado de Conclusão, ou declaração de conclusão do Ensino Médio,
acompanhada do Histórico Escolar;
b) Certidão de nascimento ou de casamento;
c) Carteira de identidade (RG);
d) CPF;
e) Comprovante de endereço com CEP;
f) Uma foto 3x4 recente;
g) Certificado de Reservista, atestado de alistamento militar ou atestado de
matrícula em CPOR ou NPOR, para os brasileiros maiores de 18 anos do
sexo masculino;
h) Título de Eleitor, para os brasileiros maiores de 18 anos;
i) Declaração de não estar matriculado em curso de graduação nesta ou em
qualquer outra instituição pública de ensino superior. (ANEXO IX);
2. No caso de conclusão do Ensino Médio no exterior, o candidato deverá:
a) Providenciar a tradução do Histórico Escolar e Diploma, de preferência
por tradutor público juramentado, ou escola de língua estrangeira
idônea, cujo tradutor tenha o Curso de Letras, com diploma registrado
no MEC;
b) Estar de posse do histórico escolar relativo aos estudos realizados
anteriormente no Brasil.
c) Reunidos esses documentos, dirigir-se à Secretaria de Educação do
Estado onde irá fixar residência e solicitar a equivalência
(http://www.portalconsular.mre.gov.br/retorno/revalidacao-dediplomas).
d) Apresentar, no ato da matrícula, esta resolução de equivalência
expedida pela Secretaria Estadual de Educação.
3. Os candidatos que concorreram por reserva de vagas, além dos documentos listados
acima, deverão apresentar as cópias dos documentos constantes no Anexo I do edital,
conforme a reserva escolhida no ato da matrícula, juntamente com os originais para
conferência.
4. A falta de qualquer um dos documentos exigidos implicará a perda do direito à
matrícula.
4. O candidato deverá apresentar para o IF Goiano Relatório médico que comprove a
aptidão para a prática regular de atividade física depois de efetuada a matrícula, nos
cursos que couber.

