


menções,	 em	 que	 conste

o	 número	 da	 autorização

de	 funcionamento	 e	 o

número	 da	 portaria	 de

reconhecimento	 do	 curso

pelo	MEC;

c.	 Documento	 de

identificação	válido	e	com

foto	 (Carteira	 de

identidade;	 Carteira	 de

Registro	 Profissional;

Carteira	 de	 Trabalho	 ou

Passaporte);

d.	 Duas	fotos	3x4	idênticas	e

recentes;	 f)	 CPF	 –

Cadastro	de	Pessoa	Física,

se	não	constar	na	carteira

de	identidade;

e.	 Comprovante	 de

residência	 com	 CEP	 ou

declaração	 de	 próprio

punho;

f.	 Certificado	 de	 reservista

ou	 de	 dispensa	 de

corporação,	 para	 maiores

de	 18	 anos	 do	 sexo

masculino;

g.	 Declaração	 de	 que,	 na

condição	 de	 estudante,

não	 ocupa,

simultaneamente,	 no

curso	de	graduação,	outra

vaga	 em	 instituição

pública	de	ensino	superior

em	 todo	 o	 território

nacional;

conste	 o	 número	 da

autorização	 de

funcionamento	 e	 o

número	 da	 portaria	 de

reconhecimento	 do

curso	pelo	MEC;

b.	 Documento	 de

identificação	 válido	 e

com	 foto	 (Carteira	 de

identidade;	 Carteira	 de

Registro	 Profissional;

Carteira	de	Trabalho	ou

Passaporte

c.	 Duas	 fotos	 3x4

idênticas	e	recentes;

d.	 CPF	 –	 Cadastro	 de

Pessoa	 Física,	 se	 não

constar	 na	 carteira	 de

identidade;

e.	 Comprovante	 de

residência	 com	 CEP	 ou

declaração	 de	 próprio

punho;

f.	 Certificado	 de

reservista	 ou	 de

dispensa	 de

corporação,	 para

maiores	 de	 18	 anos	 do

sexo	masculino;

g.	 Declaração	 de	 que,	 na

condição	 de	 estudante,

não	 ocupa,

simultaneamente,	 no

curso	 de	 graduação,

outra	 vaga	 em

instituição	 pública	 de

ensino	 superior	 em

todo	 o	 território

nacional;

3.	DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS																																																																																											

3.1.	O	Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	de	Brasília	–	IFB	faz	saber	que,	atualmente,	os

endereços	e	os	telefones	dos	Campi,	respectivamente,	são:
	

CAMPUS ENDEREÇO TELEFONE

Estrutural Área	 Especial	 nº	 1,	 Qd	 16,	 Cidade	 do

Automóvel,	SCIA,	Estrutural.

(61)	2103-2160

3.2.	Dúvidas	e	esclarecimentos	serão	respondidos	por	meio	do	telefone,	do	respectivo	Campus	ofertante

do	curso	pretendido,	citado	no	quadro	acima.

3.3.	 É	 responsabilidade	 dos	 candidatos/discentes	 ficarem	 atentos	 a	 quaisquer	 comunicações,	 aviso

oficial	ou	norma	complementares	feitas	pelo	sítio	eletrônico	oficial	do	IFB	(www.ifb.edu.br).

3.4.	 A	 inscrição	 do	 candidato/discente	 implica	 o	 conhecimento	 e	 a	 tácita	 aceitação	 das	 condições

estabelecidas	 neste	 edital	 e	 demais	 instrumentos	 reguladores,	 dos	 quais	 o	 candidato/discente	 não

poderá	alegar	desconhecimento.

3.5.	Os	 casos	 omissos	 serão	 julgados	 pelo	Diretor-geral	 e	Diretor	 de	 Ensino,	 Pesquisa	 e	 Extensão	 do



respectivo	Campus.
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