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NOTA INFORMATIVA 01 – Edital nº 039 de 13 de abril de 2017

DIA, HORÁRIO DE MATRÍCULA E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A MATRÍCULA

Informamos que a matrícula no Curso Modele a sua Ideia de Negócio será realizada no
dia 31 de maio de 2017, das 9 as 11:30hs e das 13:30 as 16hs, no Colégio Central da
Bahia, na Rua Francisco Ferraro, s/n, Nazaré, Salvador-BA. 

Lembramos aos classificados(as), conforme  consta no Edital nº 039 de 13 de abril  de
2017, que para a realização da matrícula será necessário ter em mãos: 

a) Fotocópia da Carteira de Identidade, acompanhada do original;
b)  Fotocópia  do  CPF,  acompanhada  do  original  ou  a  apresentação  do
“Comprovante de Inscrição no CPF” impresso a partir  do sítio da Secretaria da
Receita  Federal  do  Brasil  na  Internet,  no  endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, ou emitido por entidade conveniada, desde que
acompanhado  de  documento  de  identificação  do  inscrito  (Art.  4º,  da  Instrução
Normativa RFB nº 1.042, de 10 de junho de 2010);
c) Comprovante de escolaridade.

Na falta de documentos dos itens a e b, o candidato poderá apresentar outro documento
oficial de identificação, com foto desde que contenha número do RG e CPF. 

Serão aceitos como documentos oficiais de identificação:
a) carteiras expedidas pela Secretaria de Segurança Pública, pelos Comandos Militares,
pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar;
b) carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional (Ordens,
Conselhos, etc);
c) passaportes, carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura, Registro
Nacional de Estrangeiros - RNE, com foto, Carteira Nacional de Habilitação (modelo
com foto) e Carteira de Trabalho, com foto.

Salvador, 25 de maio de 2017.
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