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3ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DA LISTA DE ESPERA – EDITAL N.º 164, DE 09 DE MARÇO 2023 - SISU 2023/13ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DA LISTA DE ESPERA – EDITAL N.º 164, DE 09 DE MARÇO 2023 - SISU 2023/1

 

Considerando o EDITAL N.º 164, DE 09 DE MARÇO 2023 (Lista de espera do SISU 2023/1).

O IFSP Câmpus Votuporanga informa que, todos os candidatos em seguida listados estão convocados para efetuar a matrícula, no período
de 27 a 30/03/202327 a 30/03/2023.

 

Engenharia Civil

Lista de Convocação Lista Original Classificação Nome Nº Inscrição

AC AC 51 NATALIA DA SILVA MIRANDA 221039533742

AC AC 52 ALVARO OLIVEIRA LOURENCO QUEIROZ 221035344011

AC AC 53 MARIA EDUARDA AZEVEDO LONGHIN 221020500916

AC AC 54 ESHILEY KEMILI AMARO 221020597359

AC AC 55 VICTOR HUGO CAMPANHA RIBEIRO 221030357257

     

Sistemas de Informação

Lista de Convocação Lista Original Classificação Nome Nº Inscrição

AC AC 36 JULIANA IPOLITO DE MELLO 221023844865

AC AC 37 YASMIN DOMINGUES TRESSO 221020734663

AC AC 38 GUILHERME LIMA DA CONCEICAO 221005364825

L2 L2 10 GABRIELA SILVA MONTEIRO 221015367099

L2 L2 11 ALESSANDRA RIBEIRO ABREU 221005950052

L3 L3 14 JENYFER CAMEROM LEAL DE OLIVEIRA 221010592543

L3 L3 15 CLARA LEITE SILVA 221029965318

 

A matrícula deverá ser solicitada pelo candidato convocado, por meio do portal GOV.BR, conforme orientações constantes na página a
seguir:
 



https://www.youtube.com/watch?v=OrnYyghL4Ck&list=PLe_Nb7pzEJQsitsueSvQdqIw4-ozd5ozg&index=2https://www.youtube.com/watch?v=OrnYyghL4Ck&list=PLe_Nb7pzEJQsitsueSvQdqIw4-ozd5ozg&index=2

e de acordo com as orientações abaixo:

a) Criar uma conta no GOV.BR – www.gov.bra) Criar uma conta no GOV.BR – www.gov.br

b) Preencher o formulário de matrícula que consta no link:b) Preencher o formulário de matrícula que consta no link:

https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-se-em-curso-de-educacao-superior-de-graduacao-licenciatura-tecnologia-e-bacharelado-
ifsp

 

Nessa etapa o candidato aprovado no processo sele vo deverá preencher o formulário de matrícula online, ficando atento aos campos
obrigatórios, bem como fazendo o upload de todos os demais formulários e ou documentos exigidos no edital do processo sele vo,
lembrando que a falta de informações ou documentos poderá ensejar no indeferimento da matrícula. Todas as informações prestadas são
de responsabilidade do candidato ao preencher o formulário de matrícula, sob pena de ter seu pedido de matrícula indeferido.

c) Aguardar o processamento da matrículac) Aguardar o processamento da matrícula
Nessa etapa o candidato deverá ficar atento caso seja solicitada a correção de alguma informação prestada no preenchimento do
formulário eletrônico, que poderá ser retificada até 03/04/2023.

 

Atenção:

A documentação para matrícula está disposta na seguinte orientação: 
https://www.ifsp.edu.br/images/pre/Proc.Seletivo/1_sem_2023_superiores/Edital_Lista_de_Espera_-_SISU_012023.pdf
 
O acompanhamento do processamento da matrícula será por meio de mensagem ao e-mail cadastrado no portal GOV.BR (ou
consulta ao serviço no portal GOV.BR).
 
Caso o sistema esteja fora do ar o candidato deverá entrar em contato com o Câmpus através do e-mail: cra.vtp@ifsp.edu.br
 
Serão considerados desistentes os candidatos aprovados em processo sele vo que não efetuarem a matrícula no prazo constante
nesse documento.
 
Será nula, a qualquer tempo, de pleno direito, a matrícula realizada com documentos falsos ou adulterados, ficando o responsável
passível de implicações legais.
 
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.
 
Caso não sejam preenchidas todas as vagas, as próximas convocações serão divulgadas no endereço eletrônico do Câmpus,
juntamente com o número de vagas restantes.

 

Votuporanga, 27 de março de 2023.
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