


3.2. Devem ser entregues  à  Secretaria  de Regis tros  Acadêmicos  os  seguintes  documentos :

a . 01 (uma) foto 3x4 recente;

b. Cópia  de regis tro Civi l : cer dão de Nascimento ou casamento;

c. Cópia  de documento de iden ficação, com foto;

d. Cópia  do Cadastro de Pessoa Fís ica  - CPF;

e. Cópia  do his tórico escolar, do Diploma ou Cer ficado de Conclusão de Curso de Graduação;

f. Cópia  do comprovante de regularização com o Serviço Mi l i tar (para  candidatos  do gênero mascul ino, maiores  de 18 anos);

g. Cópia  do Título de Elei tor e comprovante as  duas  úl mas  eleições ;

h. Cópia  do comprovante de res idência ;

i . Ques onário Socioeconômico (fornecido pela  Secretaria  de Regis tros  Acadêmicos) devidamente respondido.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Não será  efe vada a  matrícula  de a lunos  que não apresentarem todos  os  documentos  estabelecidos  neste Edi ta l ;

4.2. Será  cons iderado des is tente o(a) candidato(a) que não efetuar a  matrícula  no período e horário es tabelecidos  neste Edi ta l  de
Matrícula .

4.3. Todas  as  cópias  dos  documentos  relacionados  no i tem 3.2. devem ser auten cadas  ou apresentadas  com os  respec vos
documentos  origina is .

4.4. Havendo des is tência  da  matrícula  serão convocados  os (as ) candidatos(as ) habi l i tados , obedecendo a  ordem gera l  de class ificação,
durante o período máximo de 15 dias  corridos  após  a  aula  inaugura l .

4.5. Para  os  (a) candidatos(a) que declararam no Formulário de Inscrição ter a lgum po de deficiência , deverão também entregar Laudo
Médico de Especia l i s ta  que ateste a  espécie e o grau ou nível  de deficiência , com expressa  referência  ao código correspondente da
Class ificação Internacional  de Doença – CID.

4.6. Poderão ser divulgados , sempre que necessário, Edi ta is , Normas  Complementares  e Avisos  Oficia is  sobre o Processo de Matrícula ,
no Si te do Campus, sendo de responsabi l idade dos(as ) candidatos(as ) o conhecimento desses  documentos ;

4.7. A não observância  das  dispos ições  e das  instruções  con das  neste Edi ta l , das  Normas  Complementares  e dos  Avisos  Oficia is  que o
IFBAIANO - Campus Guanambi  venha a  divulgar, poderá  acarretar a  el iminação do(a) candidato(a) do presente Processo de Matrícula ;

4.8. As  aulas  do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Processamento de Vegeta is  e Derivados  iniciarão no dia  06 de março de 2020.

4.9. Es te Edi ta l  es tá  disponível  no porta l  do IFBAIANO h ps ://concurso.i a iano.edu.br/ e no mura l  do Campus Guanambi ;

4.10. Para  informações  adicionais , contatar a  Secretaria  de Regis tros  Acadêmicos , através  do telefone (77) 3493-2100.

4.11. Os  casos  omissos  serão solucionados  pelo Ins tuto Federa l  Ba iano Campus Guanambi  e, se necessário, encaminhados  à  Rei toria
do IFBAIANO.

Guanambi , 03 de janeiro de 2020
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