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3.2 As vagas disponíveis serão preenchidas conforme ordem de chegada dos candidatos;
3.3 Os candidatos deverão comparecer no Registro Acadêmico do Campus São Sebastião, portando a
documentação necessária para realização da matrícula no curso – conforme item 3.5 deste edital e
apresentar os requisitos exigidos, de acordo com o item 2;
3.4 O candidato que não apresentar toda a documentação no momento da matrícula não poderá se
matricular.
3.5 Para a efetivação da matrícula todos os candidatos deverão 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, Carteira Nacional de Habilitação);
II.

Comprovante de escolaridade de acordo com o requisito o curso;

III. Duas fotos 3x4 idênticas e recentes;
IV. Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho.
3.6 No ato da matrícula o candidato deverá informar o número de sua inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas- CPF. Se esse número não estiver no documento de identificação, o candidato poderá preencher a
Declaração de Número de CPF (ANEXO I).

3.7 A matrícula dos candidatos menores de idade deverá ser realizada pelo responsável legal, que
também deverá apresentar Documento próprio de Identificação válido com foto.
3.8 A matrícula poderá ser feita por terceiros, mediante apresentação de procuração específica
assinada pelo candidato, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada do documento de
identidade do procurador (original e cópia), bem como dos documentos do candidato, especificados
neste edital.
3.9 É de inteira responsabilidade dos candidatos o conhecimento dos prazos estabelecidos pelas
convocações.
3.10 Para comprovação da conclusão do ensino fundamental poderá ser apresentado um comprovante
do ensino médio ou uma declaração de próprio punho informando a escolaridade.
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O IFB – Campus São Sebastião faz saber que, atualmente, o endereço e o telefone do campus são:
CAMPUS
São Sebastião

ENDEREÇO
Área Especial 2, Bairro São Bartolomeu,
São Sebastião – DF/ CEP: 71.960-001

TELEFONES
(61) 2193-8130

4.2 Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos por meio do telefone do Campus.
4.3 É responsabilidade dos candidatos acompanhar todas as etapas do processo seletivo, quaisquer
comunicados, aviso oficial ou norma complementar publicada pela Diretoria Geral do Campus São
Sebastião.
4.4 Os casos omissos serão julgados pela Direção Geral e Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão do
Campus em conjunto com a Comissão de Processo Seletivo do campus.

Brasília, 05 de fevereiro de 2020.
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