ERRATA N°04 AO EDITAL Nº 494, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020
O PRÓ-REITOR DE ENSINO EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública a RETIFICAÇÃO das seguintes informações do item 8 e do
ANEXO VII do edital:

8. DAS MATRÍCULAS

Onde se lê:
8.3. Seguindo o plano de reorganização dos calendários acadêmicos de cada câmpus
ofertante e o plano de retomada das atividades, de acordo com cada região do Estado
de São Paulo, os câmpus poderão ter procedimentos específicos para a realização das
matrículas e envio da documentação.
Leia-se:
8.3. Considerando a implantação do procedimento de matrícula pela plataforma
https://www.gov.br/pt-br , seguem as orientações:
8.3.1. O(A) candidato(a) deverá obrigatoriamente ter seu próprio CPF;
8.3.2. O(A) candidato(a) deverá realizar o seu cadastro prévio na plataforma
https://www.gov.br/pt-br;
8.3.3. Dentro do prazo para realização da matrícula constante na convocação publicada
no dia 18/02/2021, o candidato deverá realizar o preenchimento do formulário eletrônico
e upload dos documentos necessários para realizar o processo;

Onde se lê:
8.4. No ato do envio da documentação para a matrícula, os candidatos que se
declararam pessoas com deficiência deverão apresentar original, ou cópia autenticada
em cartório, do laudo médico, contendo o número de inscrição do profissional no
Conselho Regional de Medicina (CRM), atestando a espécie e o grau/nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID), bem como preencher e entregar o ANEXO VIII.

Leia-se:
8.4. Os candidatos que se declararam pessoas com deficiência deverão realizar o
upload do laudo médico, contendo o número de inscrição do profissional no Conselho
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Regional de Medicina (CRM), atestando a espécie e o grau/nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID), bem como preencher e fazer o upload do ANEXO VIII.

ANEXO VII - DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

Onde se lê:
1. AMPLA CONCORRÊNCIA E VAGAS RESERVADAS
ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
a) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental;
b) Documento de identidade oficial com foto e número de CPF (RG, carteira de
habilitação) ou Célula de Identidade para estrangeiros (RNE);
c) Certidão de registro do consulado (para estrangeiros);
d) Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista, ou, ainda, certificado de
dispensa militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos);
e) Uma foto 3X4 recente e identificada com o nome no verso;
f) Comprovante de endereço atualizado;
g) Certidão de regularidade da situação do CPF, disponível em:
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp;
declaração escrita e assinada pelo candidato;

ou

h)
Certidão
de
quitação
eleitoral,
http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-deeleitor/situacaoeleitoral/consulta-por-nome; ou declaração escrita e assinada pelo
candidato.

ENSINO TÉCNICO CONCOMITANTE
a) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental e atestado de
matrícula na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio, de acordo com os pré-requisitos do curso
escolhido, constantes no ANEXO III;
b) Documento de identificação oficial com foto e número de CPF (RG, carteira de
habilitação) ou Carteira de Identidade de Estrangeiro (CIE);
c) Certidão de registro do consulado (para estrangeiros);
d) Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista, ou, ainda, certificado de
dispensa militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos);
e) Uma foto 3X4 recente e identificada com o nome no verso;
f) Comprovante de endereço atualizado;
g) Certidão de regularidade da situação do CPF, disponível no endereço eletrônico:
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http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp;
declaração escrita e assinada pelo candidato;

ou

h) Certidão de quitação eleitoral, disponível no endereço eletrônico:
http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-de-eleitor/situacao-eleitoral/consulta-por-nome;
declaração escrita e assinada pelo candidato.

ou

ENSINO TÉCNICO SUBSEQUENTE
a) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio ou declaração da escola
de origem atestando a conclusão do Ensino Médio, ou ainda, certificação ENEM;
ENCCEJA;
b) Documento de Identidade oficial com foto e número de CPF (RG, Carteira de
Habilitação) ou Carteira de Identidade para estrangeiros (CIE);
c) Certidão de registro do consulado (para estrangeiros);
d) Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista ou ainda certificado de
dispensa militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos);
e) Uma foto 3X4 recente e identificada com o nome no verso;
f) Comprovante de endereço atualizado;
g) Certidão de regularidade da situação do CPF, disponível em:
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp;
declaração escrita e assinada pelo candidato;

ou

h)
Certidão
de
quitação
eleitoral,
http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-deeleitor/situacaoeleitoral/consulta-por-nome; ou declaração escrita e assinada pelo
candidato.

OBSERVAÇÕES
- No retorno das atividades presenciais, o estudante deverá entregar cópias simples
(frente e verso) dos documentos de matrícula, acompanhada das suas vias originais
para confrontação e autenticação no momento de realização da matrícula, por parte de
servidor(a) do departamento competente (ou da comissão de matrícula do câmpus);
- Poderão ser apresentadas cópias autenticadas, na ausência dos documentos originais
para conferência;
- Os candidatos que tenham cursado o Ensino Médio no Exterior deverão juntar
Declaração de Equivalência de seus estudos expedida pela Diretoria Regional de
Ensino. Para efeito de realização de matrícula não será considerado como comprovação
de escolaridade de Ensino Médio nenhum outro documento que não seja a declaração
de equivalência de estudos;
- Os candidatos que apresentarem, no ato da matrícula, declaração da escola de origem
(onde cursou) atestando a conclusão do Ensino Médio, devem, obrigatoriamente,
apresentar o histórico do Ensino Médio posteriormente.
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- No caso de mudança de nome, apresentar documento comprobatório do novo nome
(Certidão ou sentença judicial);
- É permitida matrícula por procuração para candidatos maiores de idade, mediante a
entrega do instrumento de Procuração e a apresentação do documento oficial com foto
do outorgado.
- Em caso de candidato menor de 18 (dezoito) anos, o responsável legal deverá, no ato
da matrícula, apresentar cópia e original de documento de identificação com foto (RG).
E no caso de tutor, além do documento de identificação com foto, apresentar
documentação comprobatória da tutela.
- Os documentos dos itens a) à f) são de entrega obrigatória para realização da
matrícula.
- Os documentos dos itens i e j são de entrega facultativa, porém, quando não entregues,
o candidato deverá redigir e assinar declaração de regularidade, a assinatura deverá
ser idêntica ao do documento de identificação enviado, estando ciente de que, em caso
de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.
- Quando for realizada pelo candidato a declaração nos itens g) e h), os servidores da
comissão de matrícula dos câmpus deverão realizar a consulta:
a - quanto à a regularidade do CPF do candidato no site da Receita Federal do Brasil
(RFB);
b - quanto à regularidade eleitoral do candidato no site do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
- Somente após a consulta à esses sites a matrícula do candidato será deferida ou
indeferida, observando-se e obedecendo ao disposto na Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965 (Código Eleitoral) no qual: "apenas as pessoas que estiverem com as situações
regularizadas podem ocupar vaga pública".
- A FALTA DE ALGUM DOS DOCUMENTOS ACIMA INVIABILIZARÁ A MATRÍCULA

Leia-se:

1. AMPLA CONCORRÊNCIA E VAGAS RESERVADAS
ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
a) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental;
b) Documento de identidade oficial com foto e número de CPF (RG, carteira de
habilitação)
c) Célula de Identidade para estrangeiros (RNE/CRNM) ou Passaporte;
d) Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista, ou, ainda, certificado de
dispensa militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos);
e) Uma foto 3X4 recente;
f) Comprovante de endereço atualizado;
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g) Certidão de regularidade da situação do CPF, disponível em:
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp;
declaração escrita e assinada pelo candidato;

ou

h)
Certidão
de
quitação
eleitoral,
http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-deeleitor/situacaoeleitoral/consulta-por-nome; ou declaração escrita e assinada pelo
candidato.
ENSINO TÉCNICO CONCOMITANTE
a) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental e atestado de
matrícula na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio, de acordo com os pré-requisitos do curso
escolhido, constantes no ANEXO III;
b) Documento de identificação oficial com foto e número de CPF (RG, carteira de
habilitação);
c) Célula de Identidade para estrangeiros (RNE/CRNM) ou Passaporte;
d) Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista, ou, ainda, certificado de
dispensa militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos);
e) Uma foto 3X4 recente;
f) Comprovante de endereço atualizado;
g) Certidão de regularidade da situação do CPF, disponível no endereço eletrônico:
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp;
declaração escrita e assinada pelo candidato;

ou

h) Certidão de quitação eleitoral, disponível no endereço eletrônico:
http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-de-eleitor/situacao-eleitoral/consulta-por-nome;
declaração escrita e assinada pelo candidato.

ou

ENSINO TÉCNICO SUBSEQUENTE
a) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio ou declaração da escola
de origem atestando a conclusão do Ensino Médio, ou ainda, certificação ENEM;
ENCCEJA;
b) Documento de Identidade oficial com foto e número de CPF (RG, Carteira de
Habilitação);
c) Célula de Identidade para estrangeiros (RNE/CRNM) ou Passaporte;
d) Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista ou ainda certificado de
dispensa militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos);
e) Uma foto 3X4 recente;
f) Comprovante de endereço atualizado;
g) Certidão de regularidade da situação do CPF, disponível em:
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http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp;
declaração escrita e assinada pelo candidato;

ou

h)
Certidão
de
quitação
eleitoral,
http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-deeleitor/situacaoeleitoral/consulta-por-nome; ou declaração escrita e assinada pelo
candidato.

OBSERVAÇÕES
- Os candidatos que tenham cursado o Ensino Médio no Exterior deverão juntar
Declaração de Equivalência de seus estudos expedida pela Diretoria Regional de
Ensino. Para efeito de realização de matrícula não será considerado como comprovação
de escolaridade de Ensino Médio nenhum outro documento que não seja a declaração
de equivalência de estudos;
- Os candidatos que apresentarem, no ato da matrícula, declaração da escola de origem
(onde cursou) atestando a conclusão do Ensino Médio, devem, obrigatoriamente,
apresentar o histórico do Ensino Médio posteriormente.
- No caso de mudança de nome, apresentar documento comprobatório do novo nome
(Certidão ou sentença judicial);
Em caso de candidato menor de 18 (dezoito) anos, o responsável legal deverá
preencher e assinar o formulário de autorização para matrícula e junto fazer o upload
do documento de identificação com foto (RG/CNH). E no caso de tutor, além do
documento de identificação com foto, fazer o upload da documentação comprobatória
da tutela;
- Os documentos dos itens a) à f) são de entrega obrigatória para realização da
matrícula;
- Os documentos dos itens g e h são de entrega facultativa, porém, quando não
entregues, o candidato deverá redigir e assinar declaração de regularidade, a assinatura
deverá ser idêntica ao do documento de identificação enviado, estando ciente de que,
em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais
aplicáveis.
- Quando for realizada pelo candidato a declaração nos itens g) e h), os servidores da
comissão de matrícula dos câmpus deverão realizar a consulta:
a - quanto à a regularidade do CPF do candidato no site da Receita Federal do Brasil
(RFB);
b - quanto à regularidade eleitoral do candidato no site do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
- Somente após a consulta à esses sites a matrícula do candidato será deferida ou
indeferida, observando-se e obedecendo ao disposto na Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965 (Código Eleitoral) no qual: "apenas as pessoas que estiverem com as situações
regularizadas podem ocupar vaga pública".
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- A FALTA DE ALGUM DOS DOCUMENTOS ACIMA INVIABILIZARÁ A MATRÍCULA.

Ficam mantidas as demais informações do Edital n° 494/2020.

São Paulo, 13 de janeiro de 2021.

(Original assinado)
Alexandre Aldo Neves
Pró-reitor de Ensino em Exercício
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