
 

 

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA – CHAMADA PÚBLICA 

 

Considerando o Edital Nº SPO.010 de 13 de fevereiro de 2020, todos candidatos em seguida 

listados estão convocados para efetivar a matrícula, nos dias 21 e 27 de fevereiro de 2020, no 

horário das 8h às 12h, das 15h às 17h e das 18h às 20h. 

 Os documentos necessários para efetivar a matrícula estão listados a seguir e devem ser 

apresentados em cópias autenticadas ou cópias simples, acompanhadas de originais para 

conferência.  

a) Célula de identidade (RG) ou cédula de identidade para estrangeiros (RNE); 

b) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental 

c) Certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio ou Atestado de matricula 

na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio 

d) Certidão de registro do consulado (para estrangeiros); 

e) Título de eleitor, com comprovante de quitação eleitoral, disponível em: 

http//www.tse.jus.br/eleitor/serviços/certidões/certidão-de-quitacao-eleitora 

(apresentação obrigatória para candidatos maiores de idade); 

f) Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista, ou, ainda, certificado de 

dispensa militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos); 

g) CPF, com comprovante de regularidade, disponível em 

http//www.receita.federal.gov.br/aplicacacoes/atcta/cpf/consultapublicaasp; 

h) Duas fotos recentes e identificadas com nome no verso; 

i) Comprovante de endereço atualizado. 

Na condição do candidato ser menor de idade, o comparecimento é obrigatório para seu 

responsável (pai, mãe, curador ou tutor) ou representante legal, que deverá apresentar, nesse 

caso, procuração simples. No caso de pai e/ou mãe, será necessária apenas a apresentação de 

documentação oficial de identificação.  

As matrículas dos candidatos serão realizadas mediante entrega dos documentos exigidos e 

atendimento aos pré-requisitos constantes no Edital. 

A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada durante ou posteriormente à 

matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o 

cancelamento de sua matrícula, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.  

A ausência do candidato convocado, de seu responsável ou representante legal, ao endereço 

destinado, na data e horário da matrícula, será considerada renúncia expressa à vaga, não 

cabendo recurso. 

 

 

 

 



 

EDIFICAÇÕES VESPERTINO - CONVOCADOS 

Bruna Duarte Viana 

Caesar Pinheiro dos Santos Ruas 

Caio Vinicius Ferreira de Souza 

Claudio Cuarelli 

Érika Stefany de Souza 

Gabriel Henrique Florentino de Araujo 

Kelvin Martins Spaolonse 

Lucas Lima Santos 

Priscila Peixoto de Souza 

Rodrigo César de Campos 

Samuel Santos Navarro 

Thiago Carriel de Moraes 

 
EDIFICAÇÕES NOTURNO - CONVOCADOS 

Alex Barbosa dos Santos 

Jéssica Maria Barbosa 

Jonathan Alves Machado 

Mauricio Fernandes Jacintho 

 
TELECOMUNICAÇÕES - CONVOCADOS 

Acacio Donizete Abreu 

Alessandro da Silva França 

Alexsandro Morais de Souza 

Benedito José de Deus 

Camila Lima de Oliveira 

Darci Lopes de Queiroz 

Euclides Carvalho Lima Neto 

Gervoncheston Francisco dos Santos 

Hemerson dos Santos Angeluci 

Juan Crisostomo Saca Cusicauqui 

Lucas Leite Souza Santos 

Lucas Serafim da Silva 

Mauri Ramos 

Maurilio Ramos 

Miriam Araújo Rodrigues 

Quézia Rebeca Silva Flores 

Reginaldo Carvalho Silva 

 
ELETROTECNICA - CONVOCADOS 

Arthur Santos Silva 

Bruna Barbosa de Freitas 

Bruno Goes da Silva 

Cristóvão dos Santos Batista 

Giulia Cristina Perini Cucilho 

Guilherme Fontana 

Joederson Oliveira Pereira 

Leonardo Mendes Castor Marques 

Paulo César Maldonado 

Thiago dos Santos Moura 

 


