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COMUNICADO N°01 AO EDITAL Nº 431, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 

O PRÓ-REITOR DE ENSINO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

COMUNICADO com informações sobre os procedimentos para análise dos 

documentos enviados pelos candidatos para realização das matrículas em primeira 

chamada, que acontecerão no período de 26 a 29/01/2021: 

 

PROCEDIMENTOS 

 

Data: De 26 a 29/01/2021 até as 23h59m 

Prazo para os(as) candidatos(as) solicitarem sua matrícula – envio da 
documentação de matrículas no e-mail: matricula.srt@ifsp.edu.br. 

Análise pela Comissão de Matrícula da documentação enviada. 

A Comissão de Matrícula comunicará o(a) candidato(a) em caso de 
documentação incorreta ou não entregue, escrevendo no e-mail que 
ele(a) terá o prazo máximo até dia 02/02/2021 às 16h00 para envio dos 
documentos pendentes, para o deferimento ou indeferimento da matrícula. 

 

Data: dia 01/02/2021 até as 16h00 

Análise pela Comissão de Matrícula da documentação enviada no período 
de matrículas.           

Não serão recebidas novas matrículas, respeitando o prazo do término do 
período de matrícula, que foi de 26 a 29/01/2021, até as 23h59m 

A Comissão de Matrícula comunicará o(a) candidato(a) em caso de 
documentação incorreta ou não entregue, para regularização, escrevendo 
no e-mail que ele(a) terá o prazo máximo até dia 02/02/2021 às 16h00 para 
envio dos documentos pendentes, para o deferimento ou indeferimento da 
matrícula.. 

 

Data: dia 02/02/2021 até as 16h00 

Data e horário limite para que os candidatos, que enviaram a documentação 
até o dia 29/01/2021 às 23h59 e essa documentação foi analisada pela 
comissão e solicitada a retificação, reenviem a documentação correta e 
completa, para o deferimento ou indeferimento da matrícula. 

OBS: esse prazo refere-se somente à correção de documentação solicitada pela 
Comissão.  
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Ficam mantidas as demais informações do Edital n° 494/2020.  

  

 

 

São Paulo, 26 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

(Original assinado) 
Alexandre Aldo Neves 

Chefe do Departamento de Políticas de Acesso 
 
 
 
 
 

(Original assinado) 
Reginaldo Vitor Pereira 

Pró-reitor de Ensino  
 
 

 

 


