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À Comunidade Acadêmica

 

Assunto: Resultado das inscrições e convocação para a matrícula no Processo Sele vo Simplificado para o preenchimento de vagasAssunto: Resultado das inscrições e convocação para a matrícula no Processo Sele vo Simplificado para o preenchimento de vagas
remanescentes no curso Técnico em Mecânica Concomitante e Subsequente do IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba - Edital nº 010/2021.remanescentes no curso Técnico em Mecânica Concomitante e Subsequente do IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba - Edital nº 010/2021.

 

                        Prezados(as),

 

1. A Coordenadora de Registros Acadêmicos do Ins tuto Federal de São Paulo - IFSP, Câmpus Itaquaquecetuba, no uso das suas
atribuições legais e regimentais estabelecidas no art. 16 da Resolução do IFSP n° 26/2016 e na Portaria do IFSP n° 1.523/2018,
torna públicos o  resultado das inscrições e a convocação para a matrícula no Processo Sele vo Simplificado para o preenchimento
de vagas remanescentes no curso Técnico em Mecânica Concomitante e Subsequente do IFSP - Câmpus Itaquaquecetuba, Edital nº
010/2021.

2. Estão convocados para a matrícula em primeira chamada os candidatos cuja "Situação" seja "Convocado para a matrícula".
3. Para efetuar a matrícula, os candidatos convocados em primeira chamada deverão enviar, entre as 00h01min do dia 27/04/2021entre as 00h01min do dia 27/04/2021

até as 23h59min do dia 29/04/2021 (horário de Brasília)até as 23h59min do dia 29/04/2021 (horário de Brasília), exclusivamente para o e-mail matricula.itq@ifsp.edu.brmatricula.itq@ifsp.edu.br, os documentos
listados no item 5.3 do Edital n° 010/2021, os quais devem estar de acordo com o disposto no item 5.4 do referido edital.

4. No assunto do e-mail, o candidato deverá escrever: Matrícula - “Nome completo do candidato”.
5. O candidato poderá realizar correções dos documentos enviados, apenas quando forem solicitadas por e-mail após a análise da

matrícula por parte do Câmpus, até as 23h59min do dia 30/04/2021 (horário de Brasília).até as 23h59min do dia 30/04/2021 (horário de Brasília).
6. Será desclassificado deste processo sele vo e não terá a matrícula efetuada o candidato convocado que: I) Não enviar a

documentação de matrícula dentro prazo descrito no item 5.1 do Edital n° 010/2021; II) Enviar documentação de matrícula
incompleta ou divergente do que é descrito nos itens 5.3 e 5.4 do Edital n° 010/2021 e não realizar as correções solicitadas na
documentação dentro prazo descrito no item 5 deste Ofício.

7. Os candidatos com a situação "Inscrição deferida (lista de espera)" podem ser convocados em segunda chamada, respeitando-se a
ordem de classificação, caso algum candidato convocado em primeira chamada não efetue a matrícula.

8. As manifestações de interesse enviadas antes das 00h01min do dia 22/04/2021 foram DESCARTADAS, obedecendo-se ao disposto
no item 3.2 do Edital n° 010/2021.

ClassificaçãoClassificação

Data e hora doData e hora do

envio daenvio da

manifestação demanifestação de

interesseinteresse

CandidatoCandidato CPF do candidatoCPF do candidato SituaçãoSituação JustificativaJustificativa

1 22/04/2021 00:09 Robson Rodrigues Santana ******958**
CONVOCADO PARA A

MATRÍCULA

Item 4.2 do Edital nº

010/2021

* 22/04/2021 05:45 Leandro de Oliveira ******868** Manifestação nula
Item 3.5 do Edital nº

010/2021

2 22/04/2021 07:44 Ozeas de Andrade Acacio ******468**
CONVOCADO PARA A

MATRÍCULA

Item 4.2 do Edital nº

010/2021
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