
 
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA – EDITAL 05/2021 

 
  

 

2ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA – Edital 05, de 11 de março de 2021 

 

Considerando o Edital IFSP N°05, de 11 de março de 2021. 

Após a realização da 1ª Convocação para matrícula, de acordo com os critérios de 

ocupação das vagas e o número de vagas ociosas, todos os candidatos em seguida listados estão 

convocados para efetuar a matrícula, no dia 05/04/2021, através do e-mail 

matricula.ctd@ifsp.edu.br, especificando no assunto do e-mail (Edital nº 05/2021) e anexando os 

seguintes documentos (em formato .jpg, .jpeg ou .pdf): 

a) Formulário de Matrícula (Anexo I) – Depois de preencher e assinar o formulário, anexar no 

e-mail; caso o aluno seja menor de idade, o responsável legal deverá assinar o Formulário 

de Matrícula anexando também um documento oficial com foto (RG/CNH) frente e verso; 

b) Formulário Específico (Anexo II) – Formulário editável sem necessidade de assiná-lo; 

c) Documento de Identidade oficial com foto e número de CPF (RG) (frente e verso); 

d) 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; (frente e verso);  

e) 1 foto 3x4 recente;  

f) Certidão de Alistamento Militar ou carteira de reservista ou ainda certificado de dispensa 

militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos) (frente e verso);  

g) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível no endereço eletrônico (para maiores de 18 

anos): https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral; ou declaração 

emitida pelo candidato de próprio punho (assinada) que está quite com justiça eleitoral. 

h) Comprovante de Residência com CEP atualizado.  

 

   

Tabela 01 – Contato da Comissão de matrícula do Câmpus:  

Câmpus  e-mail dúvidas de matrícula 

Catanduva matricula.ctd@ifsp.edu.br 

 

CATANDUVA ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – INTEGRAL  

Class. Lista Nome CPF 

1 Geral DAIANE BALDUIM 383...854 
2 Geral JULIA RODRIGUES OLIVEIRA 472...839 
3 Geral MURILO MASONE BARRETO 524...842 
4 Geral ARTHUR DE SOUSA VIEIRA 438...888 

5 Geral DIEGO DONIZETE DA SILVA 440...838 

 

Catanduva, 5 de abril de 2021 

 

(Original assinado) 

Marcelo Velloso Heeren 

Diretor Geral em Exercício do Câmpus Catanduva 

mailto:matricula.ctd@ifsp.edu.br
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

