
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL 01/2018: PREENCHIMENTO DE VAGAS DOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA EM 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, REDES DE COMPUTADORES E PRODUÇÃO 

MULTIMÍDIA. 

 

 

1a RETIFICAÇÃO 

 

 

Onde se lê: 

 

 

10. DA MATRÍCULA 

 

10.1. A Matrícula será efetuada na Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) do Campus de Santo 

Antônio de Jesus, conforme previsto no cronograma indicado no anexo I deste edital.  

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

10.3. Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar além dos documentos previstos nos itens 

3.7 a 3.12, 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 (quatro) 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 nº 19/2006 CEFET/BA. 

 

OBS: A documentação a que se refere à alínea c, sendo incompleta ou falsa, invalidará a aprovação no 

Processo Seletivo Simplificado, impossibilitando a matrícula. O candidato que não comparecer à matrícula 

no período determinado no cronograma indicado no anexo I deste edital, perderá o direito à vaga. 



 

Leia-se: 

 

10. DA MATRÍCULA 

 

10.1. A Matrícula será efetuada na Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) do Campus de Santo 

Antônio de Jesus, conforme previsto no cronograma indicado no anexo I deste edital.  

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

10.3. 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 nº 19/2006 CEFET/BA; 

g) Comprovante de Residência. 

10.4. Os candidatos que concorrem pela reserva de vagas devem apresentar, ainda, os documentos previstos 

nos itens 3.7 a 3.12. 

10.5. O candidato convocado que deixar de apresentar TODA a documentação exigida pelo edital nos prazos 

definidos não terá sua matrícula efetivada. 

 

OBS: A documentação a que se refere à alínea c, sendo incompleta ou falsa, invalidará a aprovação no 

Processo Seletivo Simplificado, impossibilitando a matrícula. O candidato que não comparecer à matrícula 

no período determinado no cronograma indicado no anexo I deste edital, perderá o direito à vaga. 

 

 

Santo Antônio de Jesus, 18 de junho de 2018. 

 

 

EDNA DA SILVA MATOS 
DIRETORA GERAL PRO TEMPORE 

 

 


