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CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS DA LISTA DE ESPERA PARA 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELAS VAGAS REMANESCENTES REFERENTE 

AO EDITAL Nº 01/CTAG, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019 SELEÇÃO 2019/1  

 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE LIBRAS NAS MODALIDADES BÁSICO 

E INTERMEDIÁRIO 

 

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS TAGUATINGA O INSTITUTO FEDERAL DE 

BRASÍLIA, nomeado pela portaria nº 515, de 07 de março de 2016, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, resolve: 

CONVOCAR, de acordo com o item 11.4 do referido edital, todos os candidatos da lista 

de espera para manifestarem interesse pelas vagas remanescentes dos Cursos de 

Formação Inicial e Continuada do Curso de LIBRAS nas modalidades: Básico e 

Intermediário.  

Os candidatos convocados para manifestação de interesse nas vagas deverão 

comparecer no local, dia e horário (conforme quadro abaixo) para assinatura da lista de 

espera. 

É necessário documento de identificação válido com foto. 

Local Data Endereço Horário 

Registro Acadêmico 15/03/2019 QNM 40 Área Especial 01 

Taguatinga 

9h às 18h 

As vagas serão preenchidas pela ordem de colocação no sorteio eletrônico. Os 

candidatos que não manifestarem interesse pela vaga serão excluídos da lista de 

espera e do processo seletivo.  

Na próxima TERÇA-FEIRA, DIA19 DE MARÇO, será divulgada uma nova lista com 

os candidatos que manifestaram interesse na vaga e convocação para matrícula em 2ª 

chamada, respeitando a ordem de colocação no sorteio eletrônico. 
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No momento da matrícula, é preciso apresentar original e cópia dos seguintes 

documentos: 

I. Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade, Carteiras de 

Registro Profissional, Carteira de Trabalho ou Passaporte); 

II. Comprovante de escolaridade de acordo com o requisito do curso; 

III. Duas fotos 3x4 idênticas e recentes; 

IV. CPF – Cadastro de Pessoa Física, se não estiver na carteira de identidade;  

V. Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho; 

VI. Declaração ou certificado de conclusão de curso pré-requisito, caso solicitado, 

conforme o item 4.1. 

O Campus Taguatinga fica localizado QNM 40 Área Especial 01, Brasília – DF. 
Mais informações pelo telefone: (61) 2103-2200 

 


