


cópia simples do documento de identificação válido com foto do candidato para tal ato. 

3.4 A matrícula dos candidatos menores de idade deverá ser realizada por pai, mãe ou responsável 
legal, não sendo exigida a apresentação de procuração, porém deve ser apresentada toda a 
documentação exigida para matrícula e o 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.

3.5 A matrícula feita por terceiros, mediante apresentação de procuração específica (modelo anexo 
ao edital supracitado) assinada pelo candidato, caso menor de idade assinada pelos pais ou 
responsável legal, acompanhada do documento de identificação válido com foto do procurador 
(original e cópia Carteira de identidade, Carteiras de Registro Profissional, Carteira de Trabalho ou 
Passaporte) e a cópia simples do documento de identificação válido com foto do candidato, ou pais e 
responsável legal, convocado para tal ato.

3.6 Não será impedida a matrícula de candidatos que estejam com direitos políticos suspensos, 
cabendo ao candidato informar ao Registro Acadêmico a regularização da situação, tão logo a 
suspensão cesse.

4. DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA:

4.1 Para os candidatos do Curso Técnico Subsequente em Manutenção Automotiva:

a. Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade; Carteiras de Registro 
Profissional; Carteira de Habilitação, Carteira de Trabalho ou Passaporte); 

b. Certificado ou histórico escolar de conclusão do Ensino Médio; 
c. 1 foto 3x4 recente; 
d. Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho contendo as informações 

de residência; 
e. 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 

f. Formulário do ANEXO B deste Edital, em que declara o número de seu CPF, se for o caso do 
título eleitoral e se for beneficiário de Programas Sociais o número de inscrição social: Cadúnico, 
NIS, PIS, PASEP ou NIT.

4.2 Todas as informações prestadas pelos candidatos são dados da Instituição, administrados 
conforme políticas de tecnologia da informação e de uso exclusivo para a execução das etapas deste 
processo seletivo, sendo expressamente proibido o uso adverso disto.

4.3 Candidato menor de idade que ainda não possui carteira de identidade poderá realizar a 
matrícula com a apresentação de certidão de nascimento, sob o compromisso de providenciar a 
emissão do documento de identidade com maior brevidade possível e apresentá-lo no Registro 
Acadêmico (original e cópia).

4.4 A autenticação em cartório da cópia da documentação dispensa a apresentação da via original.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Conforme redação do Edital supratranscrito, caso o candidato seja aluno de qualquer outro curso 
técnico do IFB, para efetuar a matrícula no curso para o qual deseja, deverá formalizar a desistência 
do curso no qual está matriculado.

5.2 É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento e o conhecimento dos prazos 
estabelecidos pelo Edital referenciado quanto às publicações realizadas pelo Instituto Federal de 
Brasília – IFB.

5.3 É meio oficial de comunicação com os candidatos o site do IFB (www.ifb.edu.br).

5.4 O Instituto Federal de Brasília informa, a seguir, o endereço e o telefone do campus Estrutural:

Campus Endereço Telefone
Período de 

atendimento telefônico



Estrutural

Área Especial n° 01, 
quadra 16, Cidade do 

Automóvel, SCIA, 
Estrutural, Brasília/DF.

(61) 2103-
2160

8h à 12h e 13h às 15h

5.5 Dúvidas e esclarecimentos devem ser encaminhadas para e-mail institucional do Campus 
Estrutural: processoseletivo.estrutural@ifb.edu.br.

Original Assinado

GIANO LUIS COPETTI

Diretor Geral do Campus Estrutural

ANEXO I
PROCURAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO POR TERCEIROS

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu:

Nome do Requerente: ______________________________________________________________
RG:___________________Órgão Expedidor:_____________CPF:__________________________ 
Data de nascimento: _____________________________Tel:_______________________________
Endereço de Residência: ____________________________________________________________
Cidade:__________________UF _____E-mail:__________________________________________

Nomeio e constituo meu (minha) procurador (a):

Nome: ____________________________________________________RG:___________________
Órgão Expedidor: ____________________CPF:_________________________________________
Data de Nascimento: ____________________Tel: _______________________________________
Endereço de Residência:________________________________Cidade:_______________UF ____
E-mail:________________________________________________

A quem confiro amplos poderes para realizar junto ao Instituto Federal de Brasília a 
seguinte ação:

( ) Entrar com recurso contra o resultado da reserva de vaga
( ) Manifestar interesse pela vaga remanescente
( ) Efetivar matrícula

*Todos os campos devem ser preenchidos com letra legível e no caso do e-mail, observar as 
letras maiúsculas e minúsculas.

_________________________, _______de ________de 20______.
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