
MEC-SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

BAIANO – CAMPUS CATU
COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO
SETOR DE REGISTROS ESCOLARES

MATRÍCULA 2016
EDITAL Nº 02/2016

O  Diretor  Geral  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia
Baiano –  Campus  Catu,  no  uso  de  suas  atribuições  legais, torna  pública  a
SEGUNDA CHAMADA e convoca, em concordância com o EDITAL Nº 01/2016, os
candidatos  abaixo  relacionados  a  comparecem  na  Secretaria  de  Registros
Acadêmicos do Campus, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2016, das 8h30min
às 12h00min e das 13h00min às 16h30min, para efetuarem suas matrículas.





Observações:

I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA

• Requerimento  de  matrícula  (A ser  preenchido  na  Secretaria  de  Registros
Escolares – SRA);

• Termo de Compromisso (A ser preenchido na SRA)
• Termo de Ciência da Integralização do Curso (A ser preenchido na SRA)
• Histórico e/ou Certificado (Cópia e original) de conclusão do ensino médio

para os cursos subsequentes;
• Histórico Escolar de conclusão do ensino fundamental  (Cópia e original) para

os cursos Médio Integrado e PROEJA
• Certidão de Nascimento (cópia e original);
• RG e CPF (Cópia e original)
• Título de Eleitor (cópia e original)
• Comprovante da última votação (cópia e original)
• Alistamento Militar (somente para os alunos do sexo MASCULINO) (cópia e original)
• Comprovante de Vacina conta o tétano (cópia e original)
• Grupo sanguíneo e fator RH (cópia e original);
• Atestado possibilitando ou não a prática de educação física;
• 08 fotos 3x4
• Comprovante de residência atual (cópia e original); 
• Cartão do SUS (cópia e original)



II – DISPOSIÇÕES GERAIS

1.  O  candidato que não  efetivar a matricular no prazo  e horário estabelecido no
presente Edital, perderá o direito à vaga.

2.  A  matrícula  somente  será  efetivada mediante  apresentação  de  toda
documentação exigida. 

3. A matrícula para o aluno menor de 18 (dezoito) anos deverá ser efetuada pelo
seu representante legal ou portador de procuração, por este outorgada, com firma
reconhecida.

4. A qualquer época, será eliminado, mesmo matriculado, o classificado que usar
documentos ou informações falsas, ou quaisquer outros meios ilícitos.

5. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Direção Geral do Campus
Catu.

Catu, 24 de fevereiro de 2016.

_____________________________________________
Osvaldo Santos de Brito

Diretor Geral


