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1ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA – Edital 08, de 08 de janeiro de 2021 

 

Considerando o Edital IFSP N°08, de 08 de janeiro de 2021. 

Após a publicação da Classificação e de acordo com os critérios de ocupação das vagas, 

todos os candidatos listados estão convocados para efetuar a matrícula, no período de 

22/03/2021 até 23/03/2021.  

O candidato poderá realizar a alteração dos seus dados apenas quando esta for solicitada 

por e-mail, após a análise da matrícula por parte do Campus, cujo prazo máximo será até 

24/03/2021. 

A matrícula deverá ser solicitada pelos candidatos convocados, por meio do portal GOV.BR, 

conforme orientações constantes na página a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=S00mHh5Ig2k&t=194s&ab_channel=IFSP-

InstitutoFederaldeS%C3%A3oPaulo , e de acordo com as orientações abaixo: 

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

b) Preencher o formulário de matrícula que consta no link: https://www.gov.br/pt-

br/servicos/matricular-se-em-curso-de-pos-graduacao-lato-sensu-e-stricto-sensu-2013-ifsp  

Nessa etapa o candidato aprovado no processo seletivo 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 seletivo, 

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 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 24/03/2021. 

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). 

 

ATENÇÃO:  

- Caso o sistema esteja fora do ar o candidato deverá entrar em contato com o Câmpus através do 

e-mail constante na Tabela 01. 

- Serão considerados desistentes os candidatos aprovados em processo seletivo que não efetuarem 

a matrícula no período de 22/03/2021 até 23/03/2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=S00mHh5Ig2k&t=194s&ab_channel=IFSP-InstitutoFederaldeS%C3%A3oPaulo
https://www.youtube.com/watch?v=S00mHh5Ig2k&t=194s&ab_channel=IFSP-InstitutoFederaldeS%C3%A3oPaulo
http://www.gov.br/
https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-se-em-curso-de-pos-graduacao-lato-sensu-e-stricto-sensu-2013-ifsp
https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-se-em-curso-de-pos-graduacao-lato-sensu-e-stricto-sensu-2013-ifsp
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- 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 em 1ª chamada, as próximas convocações serão 

divulgadas nos endereços eletrônicos de cada Câmpus, juntamente com o número de vagas 

restantes. 

Cabe dedicar, ainda, atenção ao disposto na versão integral do Edital, disponível no 

endereço eletrônico: 

https://ctd.ifsp.edu.br/images/stories/Eventos/Processo_seletivo/2021/Edital_n._08-2021_-

_Internet_das_Coisas.pdf . 

 

Tabela 01 – Contato da Comissão de matrícula do Câmpus:  

Câmpus  e-mail dúvidas de matrícula 

Catanduva cre.ctd@ifsp.edu.br 

 

 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 
 

a) Diploma registrado de graduação em nível superior em curso reconhecido pelo MEC ou Atestado 

de Conclusão de Curso – Frente e Verso. O candidato selecionado que fizer matrícula sem o 

diploma registrado deverá, obrigatoriamente, apresentá-lo ao longo do curso de especialização. A 

apresentação do diploma registrado é condição necessária para a expedição do certificado de 

especialização; 

b) Histórico Escolar do curso de graduação em nível superior – Frente e Verso. Caso o Histórico 

não tenha sido expedido, será aceito o Atestado de Conclusão do curso de graduação, sendo que 

o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar o Histórico ao longo curso; 

c) Carteira de Identidade (RG), Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) ou Passaporte – Frente e Verso; 

d) Certidão ou Sentença Judicial, caso haja mudança do nome civil; 

e) Certidão de quitação eleitoral, https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-

eleitoral; ou declaração emitida pelo candidato, conforme modelo a ser disponibilizado no portal do 

gov.br. 

f) Certidão de Alistamento Militar ou Carteira de Reservista, caso se aplique – Frente e Verso.; 

https://ctd.ifsp.edu.br/images/stories/Eventos/Processo_seletivo/2021/Edital_n._08-2021_-_Internet_das_Coisas.pdf
https://ctd.ifsp.edu.br/images/stories/Eventos/Processo_seletivo/2021/Edital_n._08-2021_-_Internet_das_Coisas.pdf
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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g) Se estrangeiro, o candidato deverá apresentar cópia de diploma de graduação revalidado e 

histórico escolar; 

h) Comprovante de Endereço atualizado ou declaração de endereço; 

i) Foto 3X4 recente. 

 

Catanduva, 19 de março de 2021 

 

(Original assinado) 

Marcelo Velloso Heeren 

Diretor Geral em Exercício do Câmpus Catanduva 

 

 

 

CATANDUVA ESPECIALIZAÇÃO EM INTERNET DAS COISAS – NOTURNO  

Lista Nome CPF 

Geral LUCAS DE OLIVEIRA ALONSO 401...892 

Geral EDUARDO SILVA CARDOSO 106...676 

Geral LUCAS MATHEUS GOMES DA SILVA 459...890 

Geral BRUNO ROGÉRIO FERNANDES 394...880 

Geral LUIZ CARLOS SIQUEIRA JUNIOR 438...879 

Geral LARA ALICIA SOLIGO DARDANI 330...847 

Geral DIEGO RENAN BRUNO 396...880 

Geral LAWRENCE FACCINE JUNIOR 482...805 

Geral MARCOS ROBERTO BARTH DE LIMA 473...892 

Geral LUCIANO MOISES VENTORINE 223...892 

Geral ALAN KARDEC DE ARAÚJO REISREIS 306...833 

Geral HENRIQUE SOARES 450...876 

Geral MAYKON FERNANDO PEREIRA PINTO 325...809 

Geral MAIKO GUSTAVO DE GODOI 224...880 

Geral VAGNER UBIRAJARA APRIGIO DE PAULO 256...840 

Geral THIAGO CLEMENTE NOVAES 369...877 

Geral DIEGO HENRIQUE DE MORAES 412...866 

Geral DANIEL GONÇALVES RIBEIRO 180...893 

Geral RODRIGO GEOVAGO DA SILVA 612...628 

Geral RAFAEL RIOS 352...809 

Geral CARLOS EDUARDO DEL VECCHIO 225...860 

Geral RAFAEL DIAN SOARES 407...811 

Geral JOÃO MIGUEL BOISSONI ZANCHETA 433...817 

Geral RODRIGO BERTUCCI DO AMARAL 412...851 

AF ANDRE LUIZ MASTEGUIN 213...800 

 

 

    


