Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Processo Seletivo 1º/2020
3ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
Considerando o Edital IFSP 674/19,
Após as matrículas da 1ª chamada e de acordo com os critérios de ocupação das vagas, todos os
candidatos em seguida listados estão convocados para efetuar a matrícula, no período de 24/01/2020
e 27/01/2020
Os cursos que tiveram o número de candidatos que realizaram as provas igual ou menor que o número
de vagas não terão lista de chamada, uma vez que todos já foram chamados. A ausência dos convocados
é sinônimo de recusa à vaga, não sendo mais uma vez chamado, bem como impossibilitado de recurso.
Os endereços e horários de comparecimento, assim como a quantidade de vagas, estão dispostos a
seguir.
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.
Será permitida a matrícula por procuração para candidatos maiores de idade, destinada especificamente
a este fim, mediante a entrega do respectivo documento, em uma das seguintes modalidades: a)
procuração registrada em cartório competente ou b) procuração particular, com firma reconhecida.
Somente serão aceitas as matrículas dos candidatos que entregarem todos os documentos exigidos e
que atenderem aos pré-requisitos constantes no Edital, de acordo com o curso escolhido e a opção de
inscrição.
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 como renúncia expressa à vaga, não cabendo recurso.
Caso não sejam preenchidas todas as vagas em 2ª chamada, os candidatos não convocados deverão
acompanhar o endereço eletrônico do câmpus ofertante do curso para o qual se inscreveram,
constantes no Anexo I do Edital, para informações sobre eventuais vagas remanescentes.
.
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CONVOCADOS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
CÂMPUS AVANÇADO
TUPÃ

CAMILA TOMOMO ARAKI
JULIO CESAR ROCHA MONTAGN
VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS
ANA JULIA DIAS MARQUETTE
MATHEUS NOATO CIPRIANO OIKAWA
MIKAEL VITORIO ALVES PINH

CONVOCADOS - L5
ANA JULIA MENCHÃO NAMBU

CONVOCADO - L4
LAYRA BEATRIZ DA SILVA

CONVOCADOS - L2
JOÃO PAULO MARTINS DOS SANTOS

CONVOCADOS - L3
ANIELLY RAUANA AVELANEDA

L1

ELETROTÉCNICA
N° de Inscrição

Nome do Convocado

CONVOCADOS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
ANDREY ALVES GRASSI
LANA GABRIELLE DE LIMA
JOÃO VITOR NOVAES VICARI
ISABELA DE SOUZA SIQUEIRA
PEDRO AVANCE MONTEIRO
ANA FLAVIA MORENO GONZALES
EDUARDO PONTES COITINHO

CONVOCADOS PARA LISTA DE RESERVA L5
GEOVANA FORNAZI MARAN
IZABEL AMALIA DE FREITAS

CONVOCADOS PARA LISTA DE RESERVA L2
MARIA ISABELLY DA SILVA A
MARIA BEATRIZ ALVES FREITAS

CONVOCADOS PARA LISTA DE RESERVA L4
NATALIA CARDOSO SILVA

CONVOCADOS PARA LISTA DE RESERVA L3
JHONATAN DA SILVA JUNCO
MARIA EDUARDA FERNADES

Inscrito para Reserva

