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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
1. DA MATRÍCULA, CONVOCAÇÃO E PRÉ-MATRÍCULA
1.1. Condição para matrícula
1.1.1 Somente será matriculado no curso oferecido pelo IF Goiano - Campus Campos Belos o
candidato classificado que, efetivamente, comprovar ter concluído, em conformidade com a
Lei:
a) O Ensino Fundamental, para candidatos a vagas em cursos técnicos integrados;
Tornando-se nula de pleno direito a classificação daquele que não apresentar a devida prova
de escolaridade exigida neste item.
1.1.2 O candidato classificado deverá, obrigatoriamente, entregar a documentação descrita no
item 3.1 (se for o caso) e item 2.1 (todos os convocados) para efetuar a matrícula, tornando-se
nula de pleno direito a classificação daquele que não apresentar a devida documentação
comprobatória.
1.1.3 NÃO SERÃO matriculados candidatos classificados, que estejam em dependência em
algum componente curricular do ensino fundamental.
1.2. Convocação para pré-matrícula dos aprovados e classificados
1.2.1. Os candidatos classificados em primeira chamada no Processo Seletivo do IF Goiano Campus Campos Belos, em lista nominal divulgada a partir do dia 04 de fevereiro de 2021, no
site www.ifgoiano.edu.br/camposbelos, deverão realizar a pré-matrícula com entrega da
documentação comprobatória previstas nos itens 3.1 e 2.1, através de formulário online
acessando pelo link https://bit.ly/3pPbreD informado na lista divulgada, no período de 05 a 10
de fevereiro de 2021.
1.2.2 Os candidatos classificados em chamada única no Processo Seletivo do IF Goiano Campus Campos Belos, em lista nominal divulgada a partir do dia 12 de fevereiro de 2021, no
site www.ifgoiano.edu.br/camposbelos, deverão realizar a pré-matrícula com entrega da
documentação comprobatória previstas nos itens 8.1 e 12.1, através de formulário online
acessando pelo link https://bit.ly/3pPbreD informado na lista divulgada, no dia 19 de fevereiro
de 2021.
1.3 Convocação para efetivação da matrícula dos aprovados e classificados

1.3.1. A efetivação da matrícula dos candidatos aprovados com pré-matrícula será realizada de
forma automática após conferência da documentação comprobatória prevista no item 2.2.
entregue via formulário online. A lista de matrículas efetivadas será publicada na página do
processo seletivo conforme cronograma publicado na página do mesmo.
Caso, no momento da matrícula, as notas lançadas pelo candidato não correspondam com
as do histórico escolar ou documento equivalente apresentado, o candidato será
reclassificado, a partir da próxima chamada.
1.3.2. É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento de todas as chamadas,
não podendo alegar desconhecimento das publicações das mesmas.
1.3.4. Para o preenchimento das vagas reservadas às Ações Afirmativas/Cotas Sociais será
cumprido o estabelecido no artigo 15 da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012.
1.3.5. Após o preenchimento das vagas reservadas às Ações Afirmativas/Cotas Sociais, os
candidatos classificados que não forem convocados para realização de matrículas, serão
remanejados para as listas da ampla concorrência e poderão ser convocados, após
reclassificação (geração de novas listas de acordo com a pontuação obtida pelos candidatos,
em ordem decrescente).
1.3.6. O IF Goiano – Campus Campos Belos se reserva ao direito de não realizar contato
telefônico com os candidatos, uma vez que é de sua inteira responsabilidade o
acompanhamento dos prazos previstos para matrícula no curso para o qual foi aprovado no
processo seletivo, bem como para o início das atividades letivas.
1.3.7 Caso o candidato não apresente a totalidade dos documentos necessários no período de
matrícula em que foi convocado perderá sua vaga.
1.4. Os candidatos que não efetuarem a matrícula dentro dos prazos estipulados na
convocação perderão o direito à vaga.
1.5. Caso não sejam preenchidas todas as vagas oferecidas, será divulgado novo edital para
vagas remanescentes;
2. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRÉ-MATRÍCULA E MATRÍCULA

2.1. Para a realização da pré-matrícula o candidato deverá apresentar original digitalizado dos
seguintes documentos*:
* Os documentos digitalizados por scanner ou aplicativos de celular deverão ser enviados em arquivos
separados em formato .pdf

a) Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original digitalizado);
b) Certidão de Nascimento ou Casamento (original digitalizado);
c) Carteira de Identidade (original digitalizado);
d) CPF (original digitalizado);

e) Uma foto 3X4 recente (original digitalizado);
f) Comprovante de quitação com serviço militar – para maiores de 18 anos, do sexo masculino

(original digitalizado);
g)
Título de Eleitor (original digitalizado) e comprovação de quitação eleitoral para os
candidatos maiores de 18 anos: comprovante de votação da última eleição ou declaração de
quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br) (original digitalizado);
h) Comprovante de endereço recente (original digitalizado);
i) Cópia do CPF do pai, mãe ou responsável, no caso de candidatos menores de 18 anos

(original digitalizado);
2.2. Excepcionalmente, para os candidatos que estiverem em processo de conclusão do Ensino
Fundamental poderá ser apresentada declaração de provável conclusão do ano letivo e o
histórico parcial, sendo que o histórico completo (Ensino Fundamental) deverá ser entregue
dentro do prazo de 90 dias após a data efetivação da matrícula.
2.3. A matrícula dos candidatos menores de idade deverá ser realizada pelo responsável legal,
que deverá apresentar Documento de Identificação válido com foto e CPF.
2.4. Não será efetuada a matrícula do candidato que deixar de enviar dentro dos prazos
determinados neste Edital todos os documentos exigidos.
2.5. O candidato classificado que não concretizar sua matrícula por falta da documentação
exigida ou deixar de comparecer ao realizar a entrevista em caso de vagas de cotas no período
fixado perderá o direito à vaga do seu respectivo curso.
2.6. Em hipótese alguma, será permitida a matrícula condicional ou extemporânea.
2.7. Os candidatos aprovados para as vagas destinadas às ações afirmativas/cotas sociais
deverão apresentar, além da documentação constante no item 2.1, os documentos
comprobatórios da renda familiar e comprovação de estudante oriundo de escola pública. A
matrícula somente será deferida mediante apresentação da documentação exigida por esse
edital.
2.7.1 Os candidatos aprovados para as vagas destinadas às ações afirmativas/cotas sociais
serão convocados através de agendamento para entrevista online com a comissão de
heteroidentificação após o envio da documentação constante no item 2.1, a fim de ser
realizada a comprovação da auto-declaração (Anexo V).
2.8. Excepcionalmente, poderá ser admitida a matrícula com dispensa do documento de
conclusão ou equivalente, quando se tratar de aluno superdotado que, em data anterior à da
inscrição deste Processo Seletivo, tenha obtido declaração de excepcionalidade positiva,
mediante decisão do Conselho Nacional de Educação.
2.9. Os candidatos que optarem por cotas relacionadas a deficiência, deverão apresentar no
ato da matrícula a documentação comprobatória de acordo com o anexo III.

3. DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS A
ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA

3.1. O candidato selecionado por meio da Política de Ação Afirmativa deverá apresentar
documentação ao IF Goiano – Campus Campos Belos, dentro dos prazos previstos no item 1 e
conforme mencionados a seguir:
I-TODOS os candidatos devem apresentar Histórico Escolar comprovando ter cursado
integralmente, em escola pública, o Ensino Fundamental;
II- O candidato com renda familiar bruta, per capita, igual ou inferior a 1,5 salário mínimo,
oriundo de escola pública, deverá apresentar formulário socioeconômico (Anexo I)
devidamente preenchido e cópia dos documentos que comprovem a renda familiar bruta
mensal, referente aos três meses anteriores à data de inscrição, conforme lista de documentos
mínimos recomendados, disponível no Anexo II. III- O candidato autodeclarado indígena
(previsto do Art. 3° - V, da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006), deverá apresentar comprovante
de pertencimento à etnia indígena, emitido por autoridades políticas indígenas, caciques ou
presidentes de associações indígenas.
IV- Para comprovação da condição de PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCDs, nos termos da
legislação, ver anexo III.
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