MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

EDITAL Nº 045/2019 – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – RETIFICAÇÃO 02
Dispõe sobre o Exame de Classificação para
ingresso nos cursos técnicos de nível médio,
oferecidos pelo Instituto Federal Catarinense
(IFC), na forma integrada ao ensino médio.
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO 2020 PARA OS CURSOS TÉCNICOS – 1º SEMESTRE DE
2020
Onde se lê:
1. DO CRONOGRAMA
(...)
23/7/2019 a
23/8/2019

No campus para o qual o candidato se inscreveu
Requerimento de dispensa do pagamento
(modelo
de
Requerimento
disponível
em:
da taxa de inscrição.
www.ingresso.ifc.edu.br).

(...)

(…)
10.3 No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
(…)
m) Informar, em atendimento a Portaria Interministerial nº 176, de 25 de junho de 2018, o
número do Título de Eleitor, Zona e Seção, no caso dos candidatos brasileiros ou
naturalizados, com idade igual ou superior a 18 anos para comprovação de quitação na
Justiça Eleitoral. O documento poderá ser obtido por meio do link: http://www.tse.jus.br/eleitor/
servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral.
Leia-se:
1. DO CRONOGRAMA
(...)
23/7/2019 a
23/8/2019
(exceto

Requerimento de dispensa do pagamento No campus para o qual o candidato se inscreveu
da taxa de inscrição.
(modelo
de
Requerimento
disponível
em:
www.ingresso.ifc.edu.br).
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Campus Santa
Rosa do Sul,
que será até
26/8/2019)
(...)

(…)
10.3 No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
(…)
m) Informar, em atendimento a Portaria Interministerial nº 176, de 25 de junho de 2018, o
número do Título de Eleitor, Zona e Seção, no caso dos candidatos brasileiros ou
naturalizados, com idade igual ou superior a 18 anos para comprovação de quitação na
Justiça Eleitoral. O documento poderá ser obtido por meio do link: http://www.tse.jus.br/eleitor/
servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
Blumenau, 22/8/2019.
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