Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Ingresso 2019
Resumo Informativo
Requisitos: Ensino Fundamental Completo ou Cursando o 9o ano - GRATUITO - 4 anos - período Matutino
>> - Inscrições de 10/09/18 à 26/10/18 - Documentos: Original e Cópia de RG e CPF do estudante
*MENORES DE IDADE: inscrição deverá feita pelo responsável que também deve apresentar original+cópia do
RG.
*Inscritos em cotas destinadas a pessoas com deficiência: apresentar original+cópia do atestado/laudo médico
c/ data posterior a 01/09/2018 / *Inscritos em cotas destinadas a pretos ou pardos e indígenas: entregar
autodeclaração;
>> Sorteio Público de vagas: 19/11/2018 - confirmação de inscrição das 18 as 19h / Sorteio as 19h.
* é preciso apresentar documentos de identificação / 19h serão fechadas as portas não sendo mais permitido
ingresso;
>> Matrículas de 26 a 30/novembro - Documentos do estudante:
*A matrícula dos menores de 18 anos de idade deverá ser efetuada por seu responsável legal; os candidatos
maiores de 18 anos poderão realizar sua matrícula.
– Original e Cópia da Cédula de Identidade - RG + RG do responsável (p/ estudante menor de 18 anos)

– Original e Cópia do CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF obtido na página receita.fazenda.gov.br
– Original e Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento
– uma via impressa da Certidão de Quitação Eleitoral (para maiores de 16 anos que já possuam título eleitoral),
que poderá ser obtida em qualquer Cartório Eleitoral e também pela Internet: www.tse.jus.br
– Original e Cópia do Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (candidatos do sexo masculino com idade
entre 18 e 45 anos;
– Original e Cópia do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração de matrícula no 9º ano do Ensino
Fundamental datada de novembro/2018, sendo esta, obrigatoriamente substituída pela declaração de
conclusão de curso ou pelo Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou equivalente (certificado de
conclusão do Ensino Fundamental), ou cópia simples mediante apresentação do original, a ser atestada por
servidor público do campus até a data de 23/01/2019. A não comprovação da conclusão do curso até a data de
23/01/2019 implicará o cancelamento da matrícula;
– comprovante de residência (preferencialmente energia elétrica ou, na falta deste, água ou telefone);
– 1 foto 3x4 colorida recente;
**Para os candidatos aprovados nas vagas de inclusão (cotas) , além da documentação listada acima, deverão
apresentar no ato da matrícula declarações e documentos listados no Art.36 do edital 119/2018
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CRONOGRAMA
Inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Campus Avançado
Astorga IFPR
Lista provisória de inscritos
Edital de convocação para a banca de verificação racial
Período de Realização Bancas de Verificação Racial e Análise de
Atestados ou Laudos Médicos
Resultado Provisório das Bancas de Verificação e dos Atestados ou
Laudos Médicos
Período de Recursos do Resultado das Bancas de Verificação
Homologação dos candidatos inscritos
Sorteio Público de vagas
Resultado Provisório
Recursos
Homologação do Resultado Final
Realização da Matrícula
Publicação da 1ª Chamada complementar
Realização da Matrícula da 1ª Chamada complementar
Publicação da 2ª Chamada complementar
Realização da Matrícula da 2ª Chamada complementar
Publicação da 3ª Chamada complementar
Realização da Matrícula da 3ª Chamada Complementar

De 10/09/2018 a
26/10/2018
29/10/2018
29/10/2018
De 05/11/2018 a
08/11/2018
09/11/2018
Dias 12 e
13/11/2018
14/11/2018
19/11/2018
20/11/2018
Dias 21 e
22/11/2018
23/11/2018
De 26 a
30/11/2018
06/12/2018
10 e 11/12/2018
17/12/2018
19 e 20/12/2018
14/01/2019
15 e 16/01/2019
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