
1 
 

DOCUMENTAÇÃO MATRÍCULA - PROCESSO SELETIVO 2016 
 

 
Documentação necessária para matrícula:  
 
INTEGRADO:  

A Matrícula deverá ser efetuada na Coordenação de Registro Escolares-CORES ou na 
Gerência de Registros Acadêmicos-GRA, nos Campi de Barreiras, Camaçari, 
Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso, Porto 
Seguro, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da 
Conquista, no período divulgado no ato da publicação dos resultados.  

Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte 
documentação:  

a) Documento Oficial de Identidade (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

b) C.P.F (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

c) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, acompanhado de Histórico 
Escolar completo (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

d) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (fotocópia com o original ou 
fotocópia autenticada);  

e) 01 (uma) foto 3x4;  

f) Título de Eleitor, com comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral (para 
maiores de 18 anos) (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

g) Prova de que está em dia com suas obrigações militares (sexo masculino) para os 
maiores de 18 anos (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

h) Comprovante de Vacinação Antitetânica (fotocópia com o original ou fotocópia 
autenticada), conforme determina a Resolução 19/2006  

OBS:  

- A documentação a que se refere à alínea c, sendo incompleta ou falsa, invalidará a 
aprovação no Exame, impossibilitando a matrícula.  

- O candidato que não comparecer para a matrícula nos prazos determinados perderá 
o direito à vaga.  
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SUBSEQUENTE:  

A Matrícula deverá ser efetuada na Coordenação de Registro Escolares-CORES ou na 
Gerência de Registros Acadêmicos-GRA, nos Campi de Barreiras, Brumado, 
Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso, 
Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença, Vitória da 
Conquista, Euclides da Cunha, Juazeiro e no Núcleo Avançado de Salinas da 
Margarida, no período divulgado no ato da publicação dos resultados.  

Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte 
documentação:  

a) Documento Oficial de Identidade (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada); 

b) C.P.F (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

c) Certificado de conclusão do Ensino Médio, acompanhado de Histórico Escolar 
completo (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

d) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (fotocópia com o original ou 
fotocópia autenticada);  

e) 01 (uma) foto 3x4;  

f) Título de Eleitor, com comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral (para 
maiores de 18 anos) (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

g) Prova de que está em dia com suas obrigações militares (sexo masculino) para os 
maiores de 18 anos (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

h) Comprovante de Vacinação Antitetânica (fotocópia com o original ou fotocópia 
autenticada), conforme determina a Resolução 19/2006  

OBS:  

- A documentação a que se refere à alínea c, sendo incompleta ou falsa, invalidará a 
aprovação no Exame, impossibilitando a matrícula.  

- O candidato que não comparecer para a matrícula nos prazos determinados perderá 
o direito à vaga.  
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SUPERIOR:  

A Matrícula deverá ser efetuada na Coordenação de Registro Escolares-CORES ou na 
Gerência de Registros Acadêmicos-GRA, nos Campi de Barreiras, Camaçari, 
Eunápolis, Irecê, Jacobina, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Amaro, Simões Filho, 
Valença, Vitória da Conquista e Salvador, no período divulgado no ato da publicação 
dos resultados.  

Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte 
documentação:  

a) Documento Oficial de Identidade (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

b) C.P.F (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

c) Certificado de conclusão do Ensino Médio, acompanhado de Histórico Escolar 
completo (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

d) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (fotocópia com o original ou 
fotocópia autenticada);  

e) 01 (uma) foto 3x4;  

f) Título de Eleitor, com comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral (para 
maiores de 18 anos) (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

g) Prova de que está em dia com suas obrigações militares (sexo masculino) para os 
maiores de 18 anos (fotocópia com o original ou fotocópia autenticada);  

h) Comprovante de Vacinação Antitetânica (fotocópia com o original ou fotocópia 
autenticada), conforme determina a Resolução 19/2006 

OBS:  

- A documentação a que se refere à alínea c, sendo incompleta ou falsa, invalidará a 
aprovação no Exame, impossibilitando a matrícula.  

- O candidato que não comparecer para a matrícula nos prazos determinados perderá 
o direito à vaga.enticada); 


