SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria n°
970, de 18 de dezembro de 2013/GR/IFAP, resolve CONVOC AR os candidatos
classificados no Edital nº 03/2014, listados no QUADRO I deste comunicado, para
preenchimento de vagas no Curso Técnico de Nível Médio em Secretariado, na forma
integrada, do Câmpus Laranjal do Jari – 1º semestre de 2014, obedecendo rigorosamente a
quantidade d e v a g a s e a ordem de classificação.
Os candidatos convocados, acompanhados de seus respectivos responsáveis,
deverão comparecer no Câmpus Laranjal do Jari, na Central de Atendimento ao Aluno, nos
dias 6 e 7 de fevereiro de 2014, das 8h as 11h e das 14h as 17h, no endereço Rua Nilo
Peçanha nº 1263, Bairro Cajari, para manifestarem interesse de matrícula nas vagas
remanescentes do Curso Técnico de Nível Médio em Secretariado, na forma integrada.
A convocação dos candidatos classificados será pela ordem decrescente da
pontuação obtida nas provas, até que todas as vagas disponíveis sejam preenchidas.
Para efetivação da matrícula os candidatos deverão apresentar os seguintes
documentos:
a) certidão de nascimento (original e cópia);
b) carteira de identidade (original e cópia);
c) CPF (original e cópia);
d) ficha de matrícula (disponível na secretaria escolar);
e) 1 foto 3x4 recente;
f) comprovante de residência (original e cópia);
g) questionário socioeconômico, constante no Edital 03/2014, ANEXO II;
h) histórico escolar (original e cópia);
i) certificado de conclusão do ensino fundamental (original e cópia) ou declaração
original de conclusão total do ensino fundamental com data a partir de janeiro de 2014.
j) no caso do candidato que ainda não concluiu o ano letivo de 2013, deve apresentar uma
Declaração constando que está regularmente matriculado na última série do ensino
fundamental, bem como o término das aulas.

Os candidatos que não comparecerem à Central de Atendimento ao Aluno, nos dias 6
e 7 de fevereiro de 2014, das 8h as 11h e das 14h as 17h ou não apresentarem a
documentação necessária para a matrícula perderão o direito às vagas.
Aos candidatos que se encontrem impossibilitados de apresentar carteira de identidade
em razão da falta de cédula no Município de Laranjal do Jari, por meio de representante legal,
poderão apresentar boletim de ocorrência policial onde conste essa impossibilidade, podendo
efetivar a matrícula condicional, que só se tornará ato jurídico perfeito quando da
apresentação do documento em prazo de 30 (trinta) dias.
Os casos omissos serão resolvidos pela Direção-Geral e Direção de Ensino, que
estarão representando a Comissão do Processo Seletivo do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Amapá.

RODINERI SOUZA DA SILVA
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 2014.1
Portaria n° 970/2013/GR/IFAP
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CÂMPUS LARANJAL DO JARI
CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES PARA OS CURSOS
TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA
QUADRO I – CANDIDATOS CONVOCADOS
Nº
NOME DO CANDIDATO
1 FERNANDA DA SILVA FREITAS

PONTUAÇÃO
16

2

JÚLIA BEATRIZ RAMALHO CUNHA

14

3

NILO PATRICKY DOS SANTOS DA SILVA

13

4

DARLON DE JESUS FRANÇA LOPES

13

