SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2016.2 (2º SEMESTRE 2016)
COMUNICADO Nº 4 – DATA DE MATRÍCULA PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS
REMANESCENTES E CADASTRO RESERVA(5ª CHAMADA)

A comissão do Processo Seletivo Discente 2016.2 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amapá – IFAP, usando das atribuições que lhe confere a Portaria n. 426/GR/IFAP, de 20 de abril de 2016, faz
saber aos candidatos inscritos no Processo Seletivo Discente 2016.2 a data e o local da matrícula para
preenchimento das vagas remanescentes (Quarta Lista de Remanescentes e Primeira Lista de Cadastro
Reserva) das vagas dos cursos técnicos Subsequente do Campus Santana.
- Data da matrícula para os candidatos classificados em 1º e 2º lugares no Curso Técnico em Marketing e 1º
lugar no Curso Técnico em Comércio Exerior:
18/07/2016*
* Caso as matrículas não sejam realizadas, os candidatos em cadastro reserva estão automaticamente
convocados, conforme a Primiera Lista de Cadastro Reserva publicada no sítio do IFAP e conforme o
cronograma de matrículas a seguir. É de responsabilidade do candidato verificar o andamento das
matrículas no local especificado abaixo.
- Cronograma de matrículas para os candidatos em cadastro reserva SOMENTE em caso de não realização
da matrícula dos classificados em 1º e 2º lugares no Curso Técnico em Marketing e 1º lugar no Curso
Técnico em Comércio Exerior
19/07/2016 - 3º e 4º colocados (Marketing) e 2º colocado (Comércio Exterior) - caso não haja matrícula o
(os) próximo (s) já está (ão) automaticamente convocado (s).**
** No caso de os 1º e 2º colocados realizarem as matrículas, automaticamente os demais candidatos em
cadastro reserva não realizarão matrícula e assim sucessivamente.
20/07/2016 - 5º e 6º colocados (Marketing) e 3º colocado (Comércio Exterior).***
*** No caso de o 1º colocado realizar a matrícula, automaticamente os demais candidatos em cadastro
reserva não realizarão matrícula e assim sucessivamente.
- Endereço do local de matrícula:
LOCAL
Campus Santana

ENDEREÇO
Prédio do Campus Provisório, Rua
Ubaldo Figueira, nº 1333, Nova Brasília.
Setor: Registro Escolar (1º andar, sala
10)

HORÁRIO
8h às 12h e 14h às 18h
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