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CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA - EDITAL 3/CGAB/JARU DE 14/02/2021
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS JARU DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 177 da Resolução nº 65/CONSUP/IFRO, de 29 de
dezembro de 2015, TORNA PÚBLICO a CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA referente ao EDITAL Nº 3/2021/JARU CGAB/IFRO, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2021, da manifestação de interesse nas vagas remanescentes do Processo Seletivo
2021/1 dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio.
Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio
Nome
Situação
Miguel Luiz Silva Santana
Convocado(a)

Curso Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio
Nome
Situação
Guilherme Spack Beltrão
Convocado(a)
Ketlly Lorraini Oliveira Pinto
*Convocado(a)

Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio
Nome
Situação
Rafael Santos Corrêa Barcellar
*Convocado(a)
Rayssa Vitória Souza Rodrigues
*Convocado(a)
Keury Raissa Dos Santos Lima
*Convocado(a)
Ester Rodrigo dos Santos
*Convocado(a)

*Conforme item 3.4 "Os candidatos classificados em lista de espera, poderão ser aproveitados em outros curso diferentes do
que manifestaram interesse, mediante a existência de vagas ociosas neste edital ou no Edital nº 36/2022/REIT-CEA/IFRO, de
5/11/2020, por meio de consulta (via e-mail) e acompanhando a ordem de cronológica de manifestação de interesse".
As matrículas para os cursos oferecidos por meio deste Edital realizar-se-ão de acordo com as datas estabelecidas no quadro
abaixo:
Cronograma
Publicação da lista de candidatos convocados e Homologação dos inscritos
Prazo para registrar o interesse no aproveitamento das vagas ociosas dos
cursos diferentes da inscrição do candidato
ANÁLISE DOCUMENTAL: Período para análise dos documentos pelas
CRAs/IFRO
RETIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: Período para retificação de
documentos para pré-matrícula pelos candidatos e seus responsáveis
legalmente investidos
CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA: O candidato e seu responsável
legalmente investido deverão acompanhar atentamente o sistema de prématrícula e/ou e-mail durante todo o período de análise de documentos

04/03/2021 (Publicação
após às 18h)
05/03/2021 até as 18h
04 a 08/03/2021 (Até às
18h)
04 a 08/03/2021
(Documentos recebidos até
às 12h)
05 a 09/03/2021

Conforme item 4.7 do Edital: "Os candidatos convocados que não efetivarem suas matrículas nos períodos estabelecidos, de
acordo com a Chamada, independente dos motivos, perderão as vagas e outros serão convocados".
Conforme item 4.8 do Edital: "A matrícula será deferida mediante apresentação da documentação exigida por este Edital".
Documento assinado eletronicamente por Renato Delmonico, Diretor(a) Geral, em 04/03/2021, às 18:22, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1281789&infra_sistema=1…
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1190069 e o código CRC
55AE5EA6.
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