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CÂMPUS MATÃO 

EDITAL N º 663/2016, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS 

DO CURSOS DE EXTENSÃO DE VOLEIBOL 

O Direto r-Cerni <lo Câmpus l\ fariio <lo lnstiruro Federal de Educação, Ciência e Tecno logia <le São 

Paulo (1 FSP), por meio <le sua Coordenado ria <le l ·'.xn.:nsão, no uso <lc suas arribuiçócs legais, rorna 

público c1ue estiio abertas as inscrições para os cursos <le extensão, conforme insrruçc)cs do presente 

1 ~ditai. 

1. DOS CURSOS, NÚMERO DE VAGAS, PRÉ-REQUISITOS E DURAÇÃO 

1.1 Os cursos o ferecidos, bem como o número <lc \·agas e os pré-reciuisiros esriio <lescriros no c1uadro 

abaixo. 

Reserva d e 
Reserva de 

Vagas Vagas 

Curso Pré-requisitos Ampla 
Vagas 

(candidatos 

Concorrência 
(candidatos 

deficientes 
n egros) 

físicos) 

. \dolesce111es de 13 a I"" 

\'olcibol 
anos, dos sexos 
feminin o, matriculadas 1 () -t. 1 

cm escolas públicas ou 
privadas de ~ !a1fo-SP . 

. \dolcsccntes de 13 a 1-
anos, dos sexos 

\ 'oleibol masculino, 1 () -t. 1 
marriculados cm escolas 
públicas ou pri\·adas de 
~ !atào-SP. 

1.2 Cada curso o ferecido totalizará 3-1-0 horas de ca rga horária. 

1.3 Cinco po r cento (5° o) das \·agas são rcscr\'adas a candidatos com deficiência. 

1.-1- Vinte e cinco por cento (25° o) das \·agas siio resen·adas a candidatos negros. 
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Total 

de 

Vagas 

15 

15 
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1 .5 Poderão concorrer às \·agas resetYadas a candidatos negros aqueles que se aurodeclara rem preros 

o u pardos no aro da inscrição, conforme o guesito cor o u raça utilizado pela l·'t1nc.laçào Instituto 

Brasileiro <le Ceografia e LstatÍstica - lBG 1 ~ . 

1.6 Caso não haja o preenchimento de pelo menos setenta po r cento (70° o) das rngas p re,·istas para 

cada curso, o C:âmpus 1\fatão do li :sp se resetYa ao diJ·eito ele decidir sobre a sua oferta. 

1. 7 . \ suspensão na o ferta dos cursos também poderá se r ocasiona<la por motin>s de o rdem maior 

ad,·indos da 1\dministração Pública 1:edernl. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Poderão se inscrever no processo seleti,·o os candidatos c1ue se aclc<.1ua rem aos pn:-re<.J liisiros 

estabelecidos no lrem 1.1 e.leste Edital. 

2.2 Ião han:rá cobrança ele taxa de inscrição o u de matrícula. 

2.3 . \ s matrículas serão realizadas presencialmente na Coordenadoria de Registros l ·:scola res do 

Câmpus Marão do 117SP, localizado à Rua Stéfano D'arnssi, nº 625, bairro m·a Cidade, no período 

de 19/ 09/2016 a 23 / 09/ 2016, das 09h30 às 20h. 

2.-t , \ documentação necessária para efcti,·ar a matrícula c.le,·erá ser apresentada cm o riginal e cópia, 

sendo que a não apresentação de <-1uaisquer dos documentos exigidos lcnir:Í à perda da \·aga e ao 

não aceite e.la matrícula. 

2.5 Os documentos exigidos são: 

l. Carreira de identidade o u docun1ento oficial com foto; 

II. CPF; 

lll. Comprornnre de endereço recente; 

]\ ' . . \utorização dos pais ou responsá,·cl legal no caso de candidatos com idade inferior a 18 

anos; 

\ ' . Comprm·anre de escolaridade (certificado de conclusão ou histórico escolar) con fo rme 

estabelecido no pré-requ isito exigido pelo curso (item 1.1 ); 

\' !. J .audo médico no caso de candidatos que queiram concorrer à(s) \·aga(s) específica(s) : 

2.6 Os candidatos com deficiência de,·erão, obrigatoriamente, compro,·ar sua condição mediante a 

ap resentação de laudo médico recente, emitido por profissional ela área, no aro da matrícula 

presencial. 
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2. 7 Serão anuladas, a c1ualquer tempo, as inscriçôes de matrículas c1ue não obe<leçam as 

determinações conridas neste l~dita l. 

3. DA SELEÇÃO 

3.1 . \ seleção dos candidatos ocorrerá por Ordem de Inscrição que classificará, auromaricamcnrc, 

os p rimeiros matriculados que atenderem aos rec1uisitos estabelecidos no 1 rcm 1. 1 deste l ·:dirnl e que 

trouxeram roda a documentação exigida, conforme o item 2.5, até o preenchimento do rornl de rngas 

ofertadas pelos rcspecti,·os cursos. (1 ·:xemplo: Caso dererminado curso ofereça .)0 ,·agas, os 30 

primeiros candidatos a efcà,·arem sua matrícula presencial preencherão a oferta de ,-abras). 

3.2 ,\ seleção dos candidatos obedecerá a di,·isão de rngas no que se refere aos c1uesiros ,\mpla 

concorrência e Rcscrrn de vagas, conforme definido no 1 tem 1.1 deste l ·:dita l. 

3.3 ,\lém das vagas ofertadas, o processo selcti,·o classificará os demais concorrentes excedentes, 

pelo critério de o rdem de inscrição, para a composição de lista de espera. 

3.-t Os candidatos cadastrados na lista de espera poderão ser chamados cm caso de desistências 

decorridas, respeitando o limite aplicado de 25° o da carga ho rá ria total do curso. 

-t. DO RE SULTADO 

-t.1 . \ relação dos candidatos contemplados, bem como da lista de espera, será arnplamenrc dindgacla 

pelo câmpus !\ latão do TFSP mediante fixação de lista nos murais do 11 .. SJ> l\ la tào e din dgação do 

resul tado no endereço eletrô nico http://mro.ifsp.edu. br a partir das 22h do dia 26/ 09/ 2016. 

4.2 1\ dintlgação cio resultado indicará os candidatos classificados denm> do número de rngas pa ra 

a ampla concorrência, bem como cios candidatos que concorreram às ,·agas resetYa<las. 

5. DO INÍCIO DO CURSO 

5.1 O início dos cursos está pre,·isto para 29 de setembro d e 2016. J ·'.sra clara poderá sofrer alteração 

ou ser prorrogada, se necessário: 

5.2 Para consulta de in fo rmações sobre o curso, como período, horários e dias de o ferecimenro, os 

candidatos deverão acessar o endereço eletrô nico: htrp: // rnro.i fsp.edu.br 

6. DA CERTIFICAÇÃO 
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6. 1 Som ente terá direito ao cercifica<lo o aluno tiue o btiver o rrúnimo <le 75° o <le frec.1uência global 

no curso e apr0\·e1tame nto su ficiente, con fo rme critérios <le a\·aliação <lefini<los no P rojeto 

Pedagógico do C urso O'PC). 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7. 1. O ca ndidato inscrito assume a aceitação torai das no rmas constantes nesre l ·'.di rn l. 

7 .2 Caberá à Coordenadoria de 1 ~x tcnsào do Câmpus :t\ fatão do 11 :sp a responsabili<la<le de zelar 

pela lisura do processo sclctin>. 

7.3 Os casos o missos, não pre,·is ros neste I ~dita i, serão julgados pela Direção-Cerni do Câmpus 

[\farão conjuntamente com a Coordenad oria de l ·'. xtensào do Câmpus. 

CHRISTJ ,\N~ TOST,\ 
DI RET<m-G l :R.\ L 

1 FSP t\L \T.\<> 
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CRONOGRAMA 

EVENTO DATAI PERÍODO 

Período de inscrição e matrículas De 19/09/2016 a 23/09/2016 

Divulgação da lista de classificados 26/09/2016 às 22h 

Data prevista para o início dos cursos· A partir de 29/09/2016 

>:·consultar horários, datas, conteúdo programáticos e demais informações dos cursos através do 

endereço eletrônico http:I / mto. i[sp.edtt. br 


