Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Processo Seletivo Unificado 2017/1
Edital 024/2016 – Cursos Técnicos Concomitantes
Edital 026/2016 – Cursos Superiores
Edital 025/2016 – Cursos Técnicos Subsequentes

Cronograma de Matrículas – 2ª Chamada
Curso Técnico Concomitante

Informática

Cursos Técnicos Subsequentes

Alimentos
Finanças
Logística
Mecânica

Cursos Superiores

Engenharia de Alimentos
Engenharia Mecânica
Tecnologia em Design de Moda
Tecnologia em Marketing

Período: 25/01/2017 a 26/01/2017
Horário: 13h às 19h
Os candidatos menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou
responsáveis legalmente constituídos por procuração registrada em cartório, e estes
munidos de documentação com foto que os identifique.
Para comprovação de enquadramento nas políticas de ações afirmativas
(cotas), o candidato, no momento da matrícula deverá entregar documentação
citada no edital do Processo Seletivo 2017/1;
Documentação para a Matrícula
a) Certidão de Nascimento ou Casamento – original e fotocópia;
b) Carteira de Identidade (com foto recente) – original e fotocópia;
c) Comprovante de situação cadastral do CPF obtido no endereço eletrônico da

receita federal ou cartão do CPF – original e fotocópia;
d) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino
com idade entre 18 e 45 anos) – original e fotocópia;
e) Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral que pode ser obtido
no site www.justicaeleitoral.jus.br (candidatos maiores de 18 anos) – original e
fotocópia;
f) Comprovante de residência em seu nome ou no nome de um de seus pais. Caso o
comprovante de residência do candidato esteja no nome de outra pessoa, apresentar
além do documento acima descrito, declaração de que o candidato reside no endereço
e cópia do documento de identidade do titular da conta (o que pode ser feito de
próprio punho na mesma folha da cópia) – original e fotocópia. Em caso de habitação
irregular ou em área verde, o candidato prestará declaração de moradia no momento
da matrícula;
g) Uma foto 3x4 recente;
i) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio, ambos emitidos
por instituição oficial credenciada pelo Ministério da Educação ou Certificado de
Conclusão do Ensino Médio obtido através de exames de certificação de
competências do tipo ENEM, ENCCEJA ou equivalente – originais e fotocópias;
j) os candidatos estrangeiros devem apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro
(RNE) em substituição à carteira de identidade, ou passaporte com visto de estudante,
ou outro documento que por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no
Brasil.
h) No ato da matrícula, preencher o Termo de autorização de uso da imagem.
Maiores informações: (54) 3321 7500.

