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4.2.  O quantitativo de vagas exposto na tabela acima poderá sofrer alteração em virtude
da possibilidade de atendimento do Campus.
4.3. As aulas serão ministradas aos sábados, podendo haver durante a semana de acordo
com o cronograma do curso.

5. DA MATRÍCULA                                                                                                         
    

5.1. A matrícula dever ser feira mediante o preenchimento e envio do formulário
eletrônico disponibilizado juntamente com este edital.
5.2. O critério para o preenchimento das vagas será o de ordem de matrícula on-line com
documentação completa.
5.3. Serão considerados somente as matrículas realizadas entre às 8h do dia
23/05/2022 e às 17h do dia 27/05/2022.
5.4. As matrículas serão encerradas automaticamente, no caso de ocupação todas as vagas
antes do último dia do período estabelecido no item 5.3.
5.5. Os candidatos matriculados receberão e-mail sobre a efetivação da matrícula no prazo
de 72 horas do envio do formulário.

6. DA DOCUMENTACÃO                                                                                                 
  

6.1. Na matrícula on-line o candidato deverá fazer o upload dos documentos
abaixo:

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 requ isito o curso;

III.  Foto 3x4 recente;

IV.  Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho;
V.  Certificado de reservista ou de dispensa de corporação, para maiores de 18
anos do sexo masculino (Obs.: O candidato com idade superior a 45 (quarenta e
cinco) anos completos ou a completar está dispensado da apresentação do
documento); e
VI.  Formulário do ANEXO deste Edital para declarar o número de seu CPF, caso a
informação não conste no documento de identificação.

6.2. Se o candidato for menor de idade, deverá ser feito o upload do documento de
identificação válido com foto e CPF do responsável e do menor. No caso de matrícula por
responsável legal, deve ser apresentada a certidão ou termo de compromisso de guardião
ou de tutor. Candidato menor de idade que ainda não possui carteira de identidade poderá
ser feito o upload de sua certidão de nascimento.
6.3. Os candidatos matriculados terão seus documentos físicos de matrícula (original e
cópia) exigidos para verificação de autenticidade, no momento da entrega do Certificado,
ou quando solicitado pela instituição.
6.4. O candidato é inteiramente responsável pelo preenchimento do formulário eletrônico,
assim como também é responsável por todas os documentos enviados e informações
prestadas, podendo ser responsabilizado civil e penalmente pelo envio de dados
indesejados ou que ameacem a segurança da informação institucional, por meio de
encaminhamentos de malwares, vírus, worms e demais ações que se caracterizem como
ataque cibernético ou similares.
6.5. O IFB não se responsabilizará por solicitação de matrícula não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados dos
candidatos.
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