


masculino (Obs.: O candidato com idade superior a 45 (quarenta e cinco) anos completos ou a
completar está dispensado da apresentação do documento);

f) Formulário do ANEXO A deste Edital, em que declara o número de seu CPF, número do título
eleitoral; e caso seja beneficiário de Programas Sociais, o número de inscrição social: Cadúnico,
NIS, PIS, PASEP ou NIT;

g) 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 o 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;

h) Formulário do ANEXO B deste Edital, em que declara a ciência de ter a matrícula cancelada
caso deixe de comparecer às aulas sem justificativa por um período de 10 dias letivos a contar
do primeiro dia de aula ou deixar de acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem neste mesmo
período, no caso de cursos a distância.

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 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.

2.5 O candidato selecionado que não apresentar a totalidade dos documentos exigidos dentro
do prazo da convocação para matrícula, perderá o direito à vaga.

2.6 Os candidatos convocados que não efetuarem a matrícula dentro dos prazos definidos na
convocação perderão o direito à vaga.

2.7 É de inteira responsabilidade dos candidatos o conhecimento dos prazos estabelecidos
quando das convocações.

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

3.1 Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos pelo e-
mail  processoseletivo.ceilandia@ifb.edu.br.

3.2 É responsabilidade dos candidatos acompanhar todas as etapas do processo seletivo,
quaisquer comunicados, aviso oficial ou norma complementar publicada pela Direção Geral do
Campus Ceilândia ou pela Comissão de Processo Seletivo.

3.3 É meio oficial de comunicação com os candidatos a página do IFB
http://www.ifb.edu.br/estude-no-ifb/selecoes-em-andamento.

3.4 A Direção Geral do Campus Ceilândia em conjunto com a Comissão de Processo Seletivo terá
a responsabilidade de zelar pela lisura deste Processo.

(documento assinado eletronicamente)

 Ricardo Frangiosi de Moura
Diretor Geral do Campus Ceilândia
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