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CHAMADA PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES - CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES EMCHAMADA PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES - CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES EM
EVENTOS E MECÂNICAEVENTOS E MECÂNICA

 
 

Dispõe sobre a abertura de CHAMADA PÚBLICA para preenchimento das vagas remanescentes do processo sele vo do 1º
semestre 2021 para os cursos Técnicos Concomitantes em Eventos e Mecânica do IFSP – Câmpus Avaré. O curso é
GRATUITO.
 

1. CHAMADA PÚBLICA1. CHAMADA PÚBLICA
1.1 A presente chamada pública destina-se, exclusivamente, aos candidatos que atendam aos seguintes requisitos:
- Ter concluído o Ensino Médio ou estar matriculado no 2º ou 3º ano do Ensino Médio;
1.2 Os candidatos serão selecionados por ordem de chegada, a par r do dia 15/03/2021, que classificará,
automa camente os inscritos que obedecerem ao estabelecido no item 1.1, e que apresentarem a documentação
necessária para inscrição, até o limite de vagas descritas no Quadro 1.
 

2. DOS CURSOS2. DOS CURSOS
2.1 O curso, com vagas remanescentes, período, bem como o número de vagas, encontra-se a seguir no Quadro 1:
 Quadro 1 – Número de vagas disponíveis:

CursoCurso PeríodoPeríodo DuraçãoDuração VagasVagas

Eventos Noturno 3 semestres 25

Mecânica Noturno 4 semestres 20

  Total de vagasTotal de vagas 45
 

3. DAS INSCRIÇÕESDAS INSCRIÇÕES

3.1 O período de inscrição será entre os dias 15/03/2021 a 26/03/2021, exclusivamente pelo e-mail
matricula.avr@ifsp.edu.brmatricula.avr@ifsp.edu.br, com o assunto “Edital de Chamada Pública 2021”.
 

3.2 O candidato, ou seu representante legal caso esse seja menor de 18 anos, deve enviar, escaneados, o formulário de
inscrição anexo a esse Edital, devidamente preenchido e assinado, e todos os documentos listados abaixo:

RG
CPF
Título de eleitor. Acompanhado do comprovante de voto da úl ma eleição ouou Cer dão de Quitação Eleitoral,
disponibilizada no site do TSE (maiores de 18 anos)(maiores de 18 anos)
Certidão de alistamento militar / Carteira de reservista / Certificado de dispensa militar (maiores de 18 anos)(maiores de 18 anos)
Comprovante de residência atualizado
01 foto 3x4 recente
Certificado de Conclusão e Histórico do Ensino Médio (se concluído)(se concluído)
Certificado de Conclusão e Histórico do Ensino Fundamental
Declaração de que está cursando o Ensino Médio (se o candidato ainda estiver cursando)(se o candidato ainda estiver cursando).

 

4. DA SELEÇÂO POR ORDEM DE CHEGADA4. DA SELEÇÂO POR ORDEM DE CHEGADA
4.1 A seleção se dará por ordem de chegada dos e-mails a par r do dia 15/03/2021 até o momento de preenchimento das
vagas remanescentes, observados os requisitos deste edital.
 

5. DA MATRÍCULA5. DA MATRÍCULA



5.1 Todo candidato selecionado e classificado, dentro do número de vagas estabelecido, terá o direito de se matricular.
5.2 A matrícula poderá ser efetivada pelo próprio candidato se maior de idade ou por seu representante legal, por meio de
procuração específica.
5.3 Quando menor, a matrícula será realizada pelo responsável legal ou por meio de procuração e RG do responsável.
5.4 As matrículas serão efetuadas obedecendo-se, rigorosamente, à ordem de chegada dos e-mails dos candidatos.
 

6. DISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A realização da Chamada Pública está a cargo da direção e coordenadores dos cursos do Câmpus Avaré, sendo sua
responsabilidade planejar, coordenar e executar o referido processo, bem como divulgar o resultado e todas as
informações pertinentes.
6.2 O edital da chamada pública será publicado no site oficial do Câmpus Avaré.
6.3 O candidato poderá concorrer apenas a uma vaga.
6.4 O resultado da chamada pública terá validade apenas para o primeiro semestre de 2021.
6.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral do Câmpus Avaré.
 
 

Assinado eletronicamente
SEBASTIÃO FRANCELINO DA CRUZ

Diretor-Geral 

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Sebastiao Francelino da CruzSebastiao Francelino da Cruz, DIRETOR GERAL - CD2 - DRG/AVRDIRETOR GERAL - CD2 - DRG/AVR, em 15/03/2021 11:57:30.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 15/03/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

156381
8651adfd68

Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, 1333, Jardim Europa, AVARÉ / SP, CEP 18707-150


	Documento assinado eletronicamente por:

