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ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA 

 
PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR – 2017/1 

 
CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES – IFRS CAMPUS PORTO 

ALEGRE 
 

 Os candidatos aprovados deverão comparecer em data, 
horário e local indicados, com a lista de documentos 
necessários, de acordo com a modalidade de aprovação. 
 

• CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS 
 

DATAS HORÁRIO AÇÃO LOCAL 

23 e 24 de 
fevereiro de 2017 

Das 09h às 
14h. 

Entrega da documentação 
para matrícula dos 

candidatos classificados 
 

Campus Porto 
Alegre: 

Rua Cel Vicente, 
281- Auditório 

Térreo 
 

 
 

• DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA* 
 

1. Para todos os aprovados: 
 

a) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio, 
ambos emitidos por instituição oficial credenciada pelo Ministério da 
Educação ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio obtido através de 
exames de certificação de competências do tipo ENEM, ENCCEJA ou 
equivalente – originais e fotocópias. 

 

                                                           
*
 De acordo com o Edital do Processo Seletivo Complementar, nº 012, de 14/02/2017. Acesse o 

edital no site http://ingresso.ifrs.edu.br/2017-complementar-tecnicos/  
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b) Certidão de Nascimento ou Casamento – original e cópia; 
 

c) Carteira de Identidade (com foto recente) – original e cópia; 
 

d) Comprovante de situação cadastral do CPF obtido no endereço 
eletrônico da receita federal ou cartão do CPF – original e cópia; 

 
e) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo 
masculino com idade entre 18 e 45 anos) – original e cópia; 

 
f) Título de Eleitor (candidatos maiores de 18 anos) – original e cópia;  

 
g) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, que pode ser obtida no site 
www.justicaeleitoral.jus.br (candidatos maiores de 18 anos); 

 
h) Comprovante de residência em seu nome ou no nome de um de seus 
pais. Caso o comprovante de residência do candidato esteja no nome de 
outra pessoa, apresentar além do documento acima descrito, declaração de 
que o candidato reside no endereço e cópia do documento de identidade do 
titular da conta (o que pode ser feito de próprio punho na mesma folha da 
cópia) – original e cópia. Em caso de habitação irregular ou em área 
verde, o candidato prestará declaração de moradia no momento da 
matrícula; 

 
i) Uma foto 3x4 recente. 

 
j) Termo de autorização de uso da imagem, conforme idade. (Apêndice do 
ANEXO I do Edital, página 44). 

 
2. Para os candidatos aprovados via reserva de vagas 

egressos de escola pública, independente da renda: 
 

Além da documentação constante no item 1, deverão apresentar: 
 
a) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental emitidos por instituição oficial credenciada pelo Ministério da 
Educação ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental obtido 
através de exames de certificação de competências do tipo ENEM, 
ENCCEJA ou equivalente – original e cópia simples. 
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3. Para os candidatos aprovados via reserva de vagas 
autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, 
independente da renda: 

 
Além da documentação constante no item 1, deverão apresentar: 
 
a) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental emitidos por instituição oficial credenciada pelo Ministério da 
Educação ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental obtido 
através de exames de certificação de competências do tipo ENEM, 
ENCCEJA ou equivalente – original e cópia simples. 
 
b) Autodeclaração étnico-racial ou de membro de Comunidade indígena. 
(ANEXO VI do Edital, página 57) 
 

4. Para os candidatos aprovados via reserva de vagas 
egressos de escola pública, com renda per capita 
inferior a 1,5 salário mínimo nacional: 

 
Além da documentação constante no item 1, deverão apresentar: 
 
a) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental emitidos por instituição oficial credenciada pelo Ministério da 
Educação ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental obtido 
através de exames de certificação de competências do tipo ENEM, 
ENCCEJA ou equivalente – original e cópia simples. 
 
b) Documentação necessária à comprovação da sua condição 
socioeconômica e formulários exigidos – ANEXO IV do Edital, páginas 48 
a 54. 

 
 

5. Para os candidatos aprovados via reserva de vagas 
autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com 
renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo nacional: 

 
Além da documentação constante no item 1, deverão apresentar: 
 
a) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental emitidos por instituição oficial credenciada pelo Ministério da 
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Educação ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental obtido 
através de exames de certificação de competências do tipo ENEM, 
ENCCEJA ou equivalente – original e cópia simples. 
 
b) Autodeclaração étnico-racial ou de membro de Comunidade indígena. 
(ANEXO VI do Edital, página 57); 
 
c) Documentação necessária à comprovação da sua condição 
socioeconômica e formulários exigidos – ANEXO IV do Edital, páginas 48 
a 54. 
 

6. Para os candidatos aprovados via reserva de vagas 
Pessoa com Deficiência (PcD): 

 
Além da documentação constante no item 1, deverão apresentar: 
 
a) Laudo Médico original com Classificação Internacional de Doença (CID) 
para que seja analisado pelo Departamento de Concursos e Ingresso 
Discente do IFRS. 

 
 

ATENÇÃO! 
 
 A lista completa de documentos para matrícula, bem como os 
formulários a serem preenchidos, constam no Edital do Processo 
Seletivo Complementar (nº 012, de 14 de fevereiro de 2017), que pode 
ser acessado no site http://ingresso.ifrs.edu.br/2017-complementar-
tecnicos/ 
 
 
 
 
 


