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CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA EM 4ª CHAMADA 
PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

(FIC) INGLÊS DO CAMPUS BRASÍLIA 

 

EDITAL 027/2022 - DGBR/RIFB/IFBRASILIA SELEÇÃO 2022/2 

 

A DIRETORA-GERAL DO CAMPUS BRASÍLIA DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA (IFB), 

nomeada pela Portaria nº 474, de 06/05/2019, D.O.U. nº 86, de 07/05/2019, Seção 2, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, como o da Portaria nº 844, de 7 de abril de 2017, publicada em 10 de 

abril de 2017 no BS/IFB, resolve: 

 

CONVOCAR, de acordo com o item 11.1 do Edital nº 027/DGBR/RIFB/IFB, de 19 de agosto de 2022, os 

candidatos contemplados dentro do número de vagas e listados no documento anexo, para matrícula em 

4ª Chamada nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do IFB – FIC Inglês, ofertado pelo 

Campus Brasília, no segundo semestre de 2022. 
 

1. DA VALIDADE 

1.1 O resultado da 4ª Chamada para as turmas do curso de Formação Inicial e Continuada presencial de Inglês, 

previsto nesta Convocação, será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no segundo 

semestre do ano letivo de 2022. 
 

2. DAS MATRÍCULAS 

2.1 Os candidatos convocados em 4ª chamada efetuarão a matrícula nos formatos presencial ou pela 

internet no período de 21, 22 e 23 de setembro de 2022. 

2.2. Da matrícula pela internet: 

2.2.1. A matrícula pela internet poderá ser efetuada entre os dias 21 e 23 de setembro de 2022, por meio dos 

formulários eletrônicos cujos links para preenchimento serão enviados pelo Registro Acadêmico para o email que 

o candidato registrou na inscrição para o processo seletivo. A matrícula pela internet será efetivada conforme 

quadro abaixo: 

 

MATRÍCULA PELA INTERNET 

                    Turmas 

Link para formulário de 

matrícula DATA HORÁRIO 

FIC Inglês - Turma A 

(Segunda-feira, 19h às 

22h);  

FIC Inglês - Turma B 

(Terça-feira, 19h às 22h) 

 

O link será enviado para o 

email do candidato convocado 

para matrícula. 

 

De 21/09/2022 

até 23/09/2022 

 

 

De 09H do dia 

21/09/2022 até às 

16H do dia 

23/09/2022 

 

 

2.2.2. Os candidatos convocados para matrícula receberão o link do formulário eletrônico pelo email que foi 

registrado no ato da inscrição. Os candidatos deverão clicar no link disponibilizado e preencher o formulário 

eletrônico com as informações requisitadas e o upload dos documentos solicitados no item 2.6 desta Convocação  

2.2.3. Após o envio do formulário eletrônico pelo candidato, a documentação será conferida pelo Registro 

Acadêmico. Caso a documentação esteja correta, os candidatos receberão email do Campus Brasília com 
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o comprovante de matrícula; 

2.2.4. O Campus Brasília irá desconsiderar os formulários eletrônicos preenchidos e enviados fora do 

período estabelecido no item 2.2.1. desta Convocação e os formulários eletrônicos com documentação 

divergente da prevista no item 2.6 desta Convocação; 

2.2.5. Caso precise validar alguma informação registrada no formulário eletrônico de matrícula, a 

Coordenação Geral de Registro Acadêmico do Campus Brasília poderá solicitar, a qualquer tempo, aos 

candidatos que apresentem a documentação (original e cópia) presencialmente no Campus, mediante 

agendamento; 

2.2.6. O candidato é inteiramente responsável pelo preenchimento do formulário eletrônico, assim como 

também é responsável por todos os documentos enviados e informações prestadas, podendo ser 

responsabilizado civil e penalmente pelo registro e envio de informações falsas, de dados indesejados ou 

de arquivos e links que ameacem a segurança da informação institucional; 

2.2.7. Todas as informações prestadas pelos candidatos serão consideradas 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. 

2.3. Da matrícula presencial: 

2.4. A matrícula poderá ser realizada de maneira presencial de 21 a 23 de setembro de 2022 no local, data 

e horário no quadro a seguir: 

MATRÍCULA PRESENCIAL 

LOCAL ENDEREÇO DATA HORÁRIO 

Coordenação de 

Registro 

Acadêmico 

Campus Brasília 

 

SGAN 610, Módulos D, E, F 

e G. Asa Norte – Brasília/DF 

CEP 70860-100 

 

De 21/09/2022 

até 23/09/2022 

 

 

Das 09H às 16H 

 

 

 

2.4.1 Para a efetivação da matrícula presencial, os candidatos deverão comparecer no local, data e horários 

indicados no item 2.4 deste Edital com os documentos originais e cópias previstos no item 2.6 deste Edital. 

2.5. Caso as vagas não sejam preenchidas em 4ª chamada, poderão haver mais convocações; 

2.6. Para efetivar a matrícula, o candidato deverá apresentar as cópias e originais dos seguintes 

documentos: 

a) Documento de identificação válido e com foto (Carteira de identidade, Carteiras de Registro 

Profissional, Carteira de Trabalho ou Passaporte); 

b) Comprovante de escolaridade de Ensino Médio ou de grau superior; 

c) Uma foto 3x4 recente; 

d) CPF – Cadastro de Pessoa Física (se não constar na carteira de identidade); e 

e) Comprovante de residência ou declaração de próprio punho informando o endereço onde reside; 

 

2.7. A matrícula dos candidatos menores de idade deverá ser realizada pelo responsável legal, que deverá 

apresentar Documento de Identificação válido com foto. 

2.8. 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 no item 2.6 desta 

Convocação. 

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

2.10. Os convocados que não efetuarem a matrícula dentro dos prazos estipulados na convocação deste 

Edital perderão o direito à vaga. 

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

convocações. 

2.12. É meio oficial de comunicação com os candidatos o site http://www.ifb.edu.br/ 
 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

email do Campus Brasília são os seguintes: 

 

CAMPUS ENDEREÇO CONTATO 

Brasília 

SGAN 610, Módulo D, E, F e G – Asa 

Norte – Brasília/DF 

CEP 70860-100 

E-mail: registroacademicobrasilia@ifb.edu.br 

 

 

3.2. Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos por meio do contato de email do Campus, especificado 

no quadro acima. 
3.3. Os casos omissos serão julgados pela Coordenação de Acesso e Ingresso e Arquivo do Campus Brasília do IFB. 
 

3.4 O documento anexo é: 

a) ANEXO I – Convocação para matrícula em 4ª Chamada – do curso de Formação Inicial e 

Continuada do Campus Brasília - FIC Inglês, Turmas A e B. 

 

 
 

(original assinado) 

Patrícia Albuquerque de Lima 

Diretora-Geral do Campus Brasília 

Portaria nº 474/2019-RIFB/IFB, de 6 de maio de 2019 

 

http://www.ifb.edu.br/
mailto:registroacademicobrasilia@ifb.edu.br
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ANEXO I 
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA EM 4ª CHAMADA 

 

 
INGLÊS TURMA A - segunda-feira 19h as 22h 

AC - AMPLA CONCORRÊNCIA 

COLOCAÇÃO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO 

46 GUILHERME LIMA CONVOCADO PARA MATRÍCULA 

47 ALEXANDRE  CASTRO SOUSA  CONVOCADO PARA MATRÍCULA 

48 STEPHANY OLIVEIRA DOS SANTOS CONVOCADO PARA MATRÍCULA 

49 RAFAEL DA SILVA COUTO CONVOCADO PARA MATRÍCULA 

50 KAMILA AIRES TEIXEIRA MENDES  CONVOCADO PARA MATRÍCULA 

51 EVELY GOMES RODRIGUES CONVOCADO PARA MATRÍCULA 

 

 
INGLÊS TURMA B - terça-feira 19h as 22h 

AC - AMPLA CONCORRÊNCIA 

COLOCAÇÃO NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO 

40 

VANIA APARECIDA SOARES CAMPOS APARECIDA SOARES 
CAMPOS 

CONVOCADO PARA MATRÍCULA 

41 MARIA STHÉFANE GONÇALVES CONVOCADO PARA MATRÍCULA 

42 RAIMUNDA FERREIRA NUNES CONVOCADO PARA MATRÍCULA 

43 LEIDINALDA ARAÚJO GOMES RIBEIRO CONVOCADO PARA MATRÍCULA 

 

 
 


