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Nº de Inscrição  Candidato Reserva de Vaga 
1208627 ABRAAO ALVES DA COSTA Ampla concorrência 
1208627 JOSIANE PINTO TEIXEIRA Ampla concorrência 
 
 
Data da Matrícula: de 15 e 16/02 de 2018.  
Local: Coordenação de Controle Acadêmico (CCA) – IFAM/Campus Manaus Centro  
Horário: das 8:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h 
 
 
Documentos para a efetivação da Matrícula - Item 12 do EDITAL Nº 15/2017: 
 
12.1 Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia).  
12.1.1 Na impossibilidade de apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio no ato da 
matrícula, o(a) candidato(a) classificado(a) e selecionado(a) poderá apresentar uma Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio, a qual terá validade por um período de 30 (trinta) dias a contar da data 
de sua emissão.  
12.1.2Após o término desse prazo o(a) candidato(a) classificado(a) e selecionado(a) deverá 
apresentar a documentação exigida no subitem 12.1.  
12.2 Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia);  
12.2.1 Na impossibilidade de apresentação do Histórico Escolar do Ensino Médio no ato da 
matrícula, o(a) candidato(a) poderá apresentar uma Declaração de Conclusão do Ensino Médio por 
um período de 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão. Esta declaração deverá ser 
acompanhada de boletim escolar de cada ano ou de histórico escolar parcial contendo as médias 
finais que possibilitem a comprovação das médias informadas no ato da inscrição. 12.2.2Após o 
término desse prazo o(a) candidato(a) classificado(a) e selecionado(a) deverá apresentar a 
documentação exigida no subitem 12.2.  
12.3 Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia).  
12.4 Carteira de Identidade (original e cópia).  
12.5 CPF (original e cópia).  
12.6 Comprovante de residência com CEP atualizado (original e cópia).  
12.7 Comprovante do Serviço Militar – apenas para sexo masculino, quando maior de 18 anos - 
(original e cópia).  
12.8 Título de Eleitor (original e cópia).  
12.9 03 (três) fotografias 3X4, recentes e de frente.  
12.10 Questionário Socioeconômico – disponibilizado no ato da matrícula.  
12.11 Termo de Ciência do Prazo de Integralização do Curso – disponibilizado no ato da matrícula 
12.12 Registro Nacional de Estrangeiro (apenas para candidato(a)s estrangeiros).  
12.13 Passaporte com visto de estudante (apenas para candidato(a)s estrangeiros).  
12.14 Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI), apenas para candidato(a)s que 
se autodeclararam) indígenas. 


