MEC-SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAIANO – CAMPUS CATU
COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO
SETOR DE REGISTROS ESCOLARES
MATRÍCULA 2018
EDITAL Nº 02/2018
O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Baiano - Campus Catu -Bahia, no uso de suas atribuições legais, comunica à
comunidade local e demais interessados a oferta de vagas remanescentes, para
o ano letivo de 2018.1, e que a matrícula obedecerá ao que se segue:
1 – DA MATRÍCULA.
1.1 - Os candidatos efetivarão a matrícula,

no Campus Catu-Ba, por

ordem de chegada, no dia 08/02/2018 das 08h00 às 11h30min, no limite
das vagas disponibilizadas abaixo:

CURSO

QUANTIDADE DE VAGAS

Técnico em agropecuária integrado

07

Técnico em agropecuária subsequente

07

Técnico em agrimensura subsequente

07

Técnico em cozinha - PROEJA

10

2 – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS.
•
•
•
•

Formulário de matrícula (a ser preenchido na Secretaria de Registros
Escolares – SRE);
Termo de Compromisso (a ser preenchido na Secretaria de Registros
Escolares – SRE)
Termo de Ciência da Integralização do Curso (a ser preenchido na
Secretaria de Registros Escolares – SRE)
Histórico e/ou Certificado/Atestado (Cópia e original) de conclusão do
ensino médio para os cursos subsequentes;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histórico Escolar e/ou atestado de conclusão do ensino fundamental
(Cópia e original) para os cursos Médio Integrado e PROEJA
Certidão de Nascimento (cópia e original);
RG e CPF (Cópia e original)
Título de Eleitor (cópia e original)
Comprovante da última votação (cópia e original)
Alistamento Militar (cópia e original)
Comprovante de Vacina conta o tétano (cópia e original)
Grupo sanguíneo e fator RH (cópia e original);
Atestado possibilitando ou não a prática de educação física;
05 fotos 3x4
Comprovante de residência atual (cópia e original);
Cartão do SUS (cópia e original)

Catu, 05 de fevereiro de 2018.

_______________________________
Diretor Geral
Campus Catu-Ba
(original assinado)

