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7ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA – SISU 20217ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA – SISU 2021

 

Considerando o Edital MEC N°10, de 10 de fevereiro de 2021, referente a primeira Edição do SISU 2021;
Considerando a realização das matrículas da Chamada Regular e o número de vagas ociosas;
Considerando o Edital IFSP nº 185 de 29 de abril de 2021, que trata do procedimento de confirmação de interesse dos candidatos
da lista de espera do SISU 2021;
Considerando as vagas ociosas das convocações anteriores.

 

1. Vimos, por meio desta convocação, tornar pública a relação dos candidatos convocados para matrícula em Engenharia Civil.candidatos convocados para matrícula em Engenharia Civil.

 

2. Para realizar a matrícula, o candidato convocado deverá acessar o formulário on-line do sistema Limesurvey disponível no link a seguir,
utilizando os números de seu CPF como senha (token):

http://pesquisa.vtp.ifsp.edu.br/index.php/425547?lang=pt-BR

 

Tabela 1 - Relação de candidatos

Curso Inscrição Nome Modalidade Clas. Situação

ENGENHARIA CIVIL 20****491928
FILIPE DE MIRANDA

CORREA
Ampla concorrência 39 Convocado

ENGENHARIA CIVIL 20****944397
LARISSA GONCALVES DO

NASCIMENTO
Ampla concorrência 42 Não convocado

ENGENHARIA CIVIL 20****967089
GABRIELA MARTINI DA

MATA
Ampla concorrência 44 Não convocado

ENGENHARIA CIVIL 20****599683
IZABELLA VITORIA

GUIRRA BARROS
Ampla concorrência 52 Não convocado

ENGENHARIA CIVIL 20****786877
OLICIO PAIVA RIBEIRO DE

QUEIROZ

Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou

inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado

integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº

12711/2012)

16 Não convocado

ENGENHARIA CIVIL 20****737504
KAROLINE DINIZ

GALDINO

Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou

inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado

integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº

12711/2012)

19 Não convocado

ENGENHARIA CIVIL 20****231177
EDUARDO PEREIRA

SARAIVA

Candidatos que, independentemente da renda (art 14, II,

Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado

integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº

12711/2012)

15 Não convocado

ENGENHARIA CIVIL 20****469679 JENIFFER LINO DA SILVA

Candidatos que, independentemente da renda (art 14, II,

Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado

integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº

12711/2012)

16 Não convocado

 



3. O período da matrícula é de 10/06 a 11/06/202110/06 a 11/06/2021 .

 

4. Todas as informações prestadas são de responsabilidade do candidato ao preencher o formulário de matrícula, sob pena de ter seu
pedido de matrícula indeferido.

 

5. Serão considerados desistentes os candidatos convocados que não efetuarem a matrícula no prazo estipuladonão efetuarem a matrícula no prazo estipulado .

 

6. Será nula, a qualquer tempo, de pleno direito, a matrícula realizada com documentos falsos ou adulterados, ficando o responsável
passível de implicações legais.

 

7. Verificado o não atendimento dos requisitos estabelecidos em edital para ingresso, o diretor-geral do câmpus poderá, a qualquer
tempo, indeferir a matrícula do candidato classificado.

 

8. Caso não sejam preenchidas todas as vagas em 1ª chamada, serão divulgadas novas convocações no endereço eletrônico:
http://vtp.ifsp.edu.br, juntamente com o número de vagas restantes.

 

9. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA (TODOS CANDIDATOS)9. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA (TODOS CANDIDATOS)

 

Histórico escolar do Ensino Médio;
RG;
CPF;
RG do responsável legal (Em caso de menor de 18 anos);
Uma foto 3X4 recente;
Comprovante de endereço atualizado;
Título de eleitor;
Comprovante de quitação eleitoral;
Reservista militar

 

10. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA (Vagas reservadas Lei nº 12.711/2012):10. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA (Vagas reservadas Lei nº 12.711/2012):

 

Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração informando que candidato cursou os três anos em instituição pública de ensino;

 

11. DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA (Vagas reservadas Lei nº 12.711/2012):11. DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA (Vagas reservadas Lei nº 12.711/2012):

Para cada membro da família, o candidato deverá anexar no sistema:

RG ou Certidão de Nascimento;
Contracheques dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021;
Carteira de Trabalho (Página da foto, página dos dados, página do último contrato de trabalho e próxima página em branco); ou
Declaração de trabalhador informal ou sem renda;
Carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica; 
Extrato bancários dos meses de setembro, outubro e novembro de 2020 do pagamento de benefício;

 

12. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Comissão de Matrícula do Câmpus Votuporanga:  matricula.vtp@ifsp.edu.brmatricula.vtp@ifsp.edu.br ou 17 3426-17 3426-
6997 (somente via WhatsApp)6997 (somente via WhatsApp).

 

 



Câmpus Votuporanga, 10 de junho de 2021
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