
Documentação e orientações para matrícula: 

Conforme publicado no Edital 630/2018 
 

Comprovar os pré-requisitos do público alvo Item 2.1 do edital 

Em caso de o candidato ter escolhido alguma das classes de reserva de vaga: 

2.3.  Da reserva de vagas  

2.3.1. A seleção dos candidatos obedecerá à divisão de vagas no que se refere aos quesitos de 

ampla concorrência e de Reserva de vagas, conforme descrito abaixo: 

2.3.1.1. Cinco por cento (5%) das vagas são reservadas a candidatos com deficiência. 

2.3.1.2. Vinte e cinco por cento (25%) das vagas são reservadas a candidatos negros. 

2.3.2. Os candidatos com deficiência deverão, obrigatoriamente, comprovar sua condição 

mediante a apresentação de laudo médico recente, emitido por profissional da área, no ato da 

inscrição, presencial ou online. 

2.3.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se 

autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição e do preenchimento do questionário 

socioeconômico, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 

2.3.4. No caso da falta de candidatos para ocupar uma vaga reservada, serão convocados os 

candidatos classificados dentro do número de vagas para ampla concorrência. 

2.4. Os cursos serão ministrados no Câmpus Suzano do IFSP, situado à Av. Mogi das Cruzes, 1501, 

Pq. Suzano, Suzano-SP, CEP 08673-010. 

5. DOS DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA. 

5.1. O candidato deverá estar munido dos seguintes documentos, na ocasião da matrícula: 

• RG (original e fotocópia); 

• CPF (original e fotocópia); 

• Comprovante de endereço recente com CEP (original e cópia); 

• Uma foto 3x4 atualizada; 

5.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de efetuar sua matrícula, o mesmo poderá 

enviar um representante com uma procuração simples, bastando que a assinatura do 

outorgante seja mesma constante na carteira de identidade. Caso o candidato tenha menos de 

18 anos, deverá estar acompanhado de seu responsável legal.  

5.3. Após o preenchimento das vagas de que trata o subitem 2.2, serão elaboradas listas de 

espera por curso com os nomes de interessados para que, havendo desistências formais de 

alunos matriculados, sejam convocados novos candidatos, segundo lista espera (e de 

classificação para os cursos do Item 3). 

 

 

DATAS DE MATRÍCULA - CONSULTE A LISTA DE 

CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO SITE DO CÂMPUS 

SUZANO DO IFSP 


