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O Diretor-geral do Câmpus Votuporanga do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no uso de suas atribuições,
torna público PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para o curso TÉCNICO EM MECÂNICAPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para o curso TÉCNICO EM MECÂNICA , período NOTURNO, com aulas de segunda a
sexta, das 19h00 às 22h35.

TABELA 1 – CronogramaTABELA 1 – Cronograma

Período de inscrições 01 a 12/04/2021

Publicação do resultado 14/04/2021

Período de matrícula 14 a 19/04/2021

1. DAS VAGAS1. DAS VAGAS

Os procedimentos do processo sele vo, previsto neste Edital, serão válidos para o preenchimento de 28 vagas28 vagas do curso Técnico em
Mecânica do IFSP Câmpus Votuporanga.

 

2. DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO2. DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO

Para se inscrever neste processo sele vo, os candidatos deverão estar cursando em 2021 o 2º, 3º ano ou já terem concluído o Ensinocursando em 2021 o 2º, 3º ano ou já terem concluído o Ensino
MédioMédio.

 

3. DAS INSCRIÇÕES3. DAS INSCRIÇÕES

Para se inscrever, o interessado deverá enviar uma mensagem para o e-mail cra.vtp@ifsp.edu.br, da seguinte maneira:

Assunto: Mecânica – Processo Simplificado 2021
Anexar os seguintes documentos:

Formulário de Inscrição preenchido e assinado (Anexo I);
RG do candidato;
RG do responsável legal caso for menor de 18 anos.

É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento do Formulário de Inscrição sendo desclassificado aquele que apresentar o
formulário preenchido de maneira incorreta, incompleta ou com informações inverídicas.

Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedecerem às determinações contidas neste Edital.

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO4. DA CLASSIFICAÇÃO

Havendo maior número de candidatos que vagas, a classificação ocorrerá por meio de sorteiosorteio.

 

5. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO5. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

A classificação dos candidatos e convocação para matrícula será divulgada conforme Tabela 1 no site: vtp.ifsp.edu.br.

 



6. DAS MATRÍCULAS6. DAS MATRÍCULAS

Os candidatos classificados deverão realizar a matrícula de forma online no período disposto na Tabela 1, por meio do envio dos
documentos listados abaixo para o e-mail cra.vtp@ifsp.edu.br:

1 Foto 3x4;
Formulário de Matrícula (Anexo II);
RG com CPF;
Comprovantes de quitação eleitoral (retirado da internet – original);
Comprovante de alistamento militar;
Comprovante de endereço;
Histórico do Ensino Médio ou atestado de matrícula;
RG com CPF do responsável legal (Quando menor de 18 anos);
 

Os candidatos serão convocados, em ordem de classificação, até o limite do número de vagas ofertadas neste Edital.

 

Outras chamadas poderão ocorrer até o total preenchimento das vagas ofertadas neste edital.

 

A garan a da matrícula está condicionada à entrega da documentação acima descrita. A não entrega da documentação será considerada
como renúncia expressa à vaga.

 

No caso de impedimento do candidato para realizar a matrícula, o representante legal deverá apresentar procuração com firma
reconhecida em cartório.

 

Na condição do candidato ser menor de 18 anos, é obrigatório a assinatura no Formulário de Matrícula de seu responsável legal (pai, mãe,
curador ou tutor) com apresentação de documentação oficial de identificação.

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

É obrigatório ao candidato ou representante legal, tomar conhecimento de todas as normas e procedimentos indicados neste Edital e nas
demais publicações pertinentes, sendo que a inscrição implicará a aceitação das mesmas.

 

Será eliminado, em qualquer época, o candidato que houver realizado inscrição usando documentos, informações falsas ou outros meios
ilícitos.

 

Os casos não previstos neste edital serão resolvidos em conjunto pela Direção-geral, Direção Adjunta Educacional e a Coordenação do
Curso Técnico em Mecânica do IFSP Câmpus Votuporanga.

 

Votuporanga, 1º de abril de 2021

 

Marcos Amorielle Furini

Diretor-geral do IFSP Câmpus Votuporanga
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