ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULAS do 2º PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR DO CAMPUS VIAMÃO
Curso Técnico Subsequente em Cooperativismo
 Abaixo, segue o Cronograma de matrículas do Campus Viamão.
 Neste cronograma constam as datas:
 Da 1ª e 2ª chamadas para a realização da matrícula,
 Para recursos (complementação de documentação) das matrículas não homologadas (não aceitas),
 Das publicações dos resultados de cada chamada.
 As CHAMADAS são listas publicadas no site do Campus Viamão e no site do Ingresso do IFRS, que constam os
nomes dos candidatos que devem comparecer no campus para realizar sua matrícula na data e hora estipulada.
 ATENÇÃO – cada Chamada terá apenas um dia de matrícula entre 14h e 20h como consta no cronograma.
 ATENÇÃO – junto às publicações dos resultados consta a documentação faltante a ser entregue na data indicada
para RECURSO da chamada em que foi classificado, caso a matrícula não seja homologada (não seja aceita).
 ATENÇÃO – no verso deste cronograma consta uma lista de documentos necessários para a sua matrícula,
compareça na data estipulada com toda a documentação, não serão aceitas matrículas fora dos prazos
estipulados.
 ATENÇÃO quem se candidatou a uma vaga por RESERVA DE VAGAS para renda inferior a um salário mínimo e
meio por pessoa da família, deve trazer também a documentação que consta na segunda lista, no verso deste
cronograma, DOCUMENTOS PARA RESERVA DE VAGAS, junto com os documentos para a matrícula.
 Caso ainda reste alguma dúvida sobre a matrícula, ligue para (51) 3320 7100 de 04/03/2016 até 16/03/2016 nos
seguintes horários:
 Segunda-feira a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h30 às 21h.

DATA

HORA

04 mar 2016

ATÉ 23:59

07 mar 2016

14:00 às
20:00

09 mar 2016

ATÉ 23:59

10mar 2016

14:00 às
19:00

11 mar 2016

ATÉ 23:59

14 mar 2016

14:00 às
20:00

15 mar 2016

ATÉ 23:59

16 mar 2016

14:00 às
19:00

17 mar 2016

ATÉ 23:59

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA CAMPUS VIAMÃO
AÇÃO
PUBLICAÇÃO da lista dos candidatos aprovados na 1ª chamada de todos os Campi do
IFRS que participaram no 2 º Processo Complementar no site
http://ingresso.ifrs.edu.br/2016/
1ª CHAMADA - entrega da documentação para matrícula dos candidatos aprovados na
1ª chamada, do Curso Técnico em Cooperativismo do Campus Viamão.
RESULTADO PRELIMINAR da homologação das matrículas da 1ª chamada do Campus
Viamão no site http://expansao.ifrs.edu.br/site/ clique em Campus Viamão – processo
seletivo e no site de ingresso http://ingresso.ifrs.edu.br/2016/
PRAZO PARA RECURSO (complementação de documentos das matrículas não
homologadas) dos candidatos da 1ª chamada, do Curso Técnico em Cooperativismo do
Campus Viamão.
RESULTADO FINAL homologação das matrículas da 1ª chamada do Campus Viamão no
site http://expansao.ifrs.edu.br/site/ clique em Campus Viamão – processo seletivo ou
consulte em http://ingresso.ifrs.edu.br/2016/
2ª CHAMADA - publicação da lista dos candidatos aprovados na 2ª chamada, para
matrícula, do Curso Técnico em Cooperativismo do Campus Viamão.
2ª CHAMADA - entrega da documentação para matrícula dos candidatos da 2ª chamada
do Curso Técnico em Cooperativismo do Campus Viamão.
RESULTADO PRELIMINAR da homologação das matrículas da 2ª chamada do Campus
Viamão no site http://expansao.ifrs.edu.br/site/ clique em Campus Viamão – processo
seletivo ou consulte em http://ingresso.ifrs.edu.br/2016/
PRAZO PARA RECURSO (complementação de documentos das matrículas não
homologadas) dos candidatos da 2ª chamada, do Curso Técnico em Cooperativismo do
Campus Viamão.
RESULTADO FINAL homologação das matrículas da 2ª chamada do Campus Viamão no
site http://expansao.ifrs.edu.br/site/ clique em Campus Viamão – processo seletivo ou
consulte em http://ingresso.ifrs.edu.br/2016/

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA:
Comparecer com originais e cópias simples:
CURSO SUBSEQUENTE (deve ser cursado após ensino médio ou segundo grau completo)
(__) Certificado de conclusão e Histórico do Ensino Médio
(__) Certificado de conclusão e Histórico do Ensino Fundamental (Se Reserva de Vagas 2, 3, 4, 5, 6 e 7)
COMUNS PARA TODOS OS CURSOS:
(__) Uma Foto 3x4
(__) CPF
(__) Carteira de identidade
(__) Certidão de nascimento ou casamento
(__) Título de Eleitor (maior de 18 anos)
(__) Comprovante da última eleição (1° e 2° turno)
(__) Comprovante de residência (luz, água ou telefone fixo)
(__) Comprovante de quitação militar (homens maiores de 18 anos)
(__) Auto declaração étnico-racial se candidato aprovado via reserva de vagas – autodeclarado preto, pardo ou
indígena, independente da Renda (APÊNDICE 6 DO ANEXO III do edital). (Se Reserva de Vagas 3, 4, 6 e 7)
DOCUMENTOS PARA CANDIDATOS QUE OPTARAM POR RESERVA DE VAGAS COM RENDA INFERIOR A UM
SALÁRIO MÍNIMO E MEIO POR PESSOA (R$1182,00)QUE RESIDE NA MESMA CASA DO ESTUDANTE:
Entregar estas cópias (simples) em envelope fechado no mesmo dia da entrega da documentação para matrícula:
(__)Questionário preenchido e assinado pelo estudante ou responsável - Apêndice 1 do anexo IV do manual do
candidato.
(__)Carta de apresentação do estudante - Apêndice 2 do anexo IV do manual do candidato.
(__)RG e CPF de todas as pessoas, maiores de 16 anos, que moram na mesma casa que o candidato.
(__)Carteira de Trabalho de todas as pessoas maiores de 16 anos que moram na casa do estudante (página de
identidade, de qualificação, do último contrato de trabalho e a página seguinte ao último contrato de trabalho em
branco) ou Declaração de que não possui carteira de trabalho (Apêndice 3 do anexo IV).
(__)Comprovantes de renda dos 3 últimos meses (contracheques, recibos de pagamentos, pró-labore, decore ou
se nenhum possuir dos anteriores, apresentar extrato bancário dos últimos 3 meses) de todas as pessoas, maiores
de 16 anos, que moram na mesma casa que o candidato
(__)Se algum morador da mesma residência do candidato recebe outros rendimentos, apresentar Extrato de
aposentadoria e/ou Extrato do auxílio doença e/ou Extrato de pensão por morte.
(__)Se algum morador da mesma residência do candidato declara imposto de renda entregar cópia da declaração e
recibo de entrega
(__)Certidão de nascimento ou RG das pessoas menores de 16 anos, que moram na mesma casa que o candidato
(__)Comprovante de residência do candidato (pode ser em nome de um dos responsáveis)
ATENÇÃO: Leia demais situações no manual do candidato (Anexo IV) para verificar documentações e declarações
necessárias de acordo com cada situação e se necessário, apresentar junto com a documentação descrita à cima.
ATENÇÃO: A Assistente Social poderá solicitar documentação adicional no período de RECURSO da matrícula,
fique atendo à publicação do resultado preliminar e aos prazos de entrega de documentação complementar.

