TERMO DE PRÉ-CADASTRO

Eu, _______________________________________________________________,
inscrito(a) no CPF nº _______________________, aprovado(a) em Processo
Seletivo

para

ingresso

Curso__________________________________________________

no
do

IFC

Campus ____________________________ declaro que não realizei a entrega do
documento indicado a seguir e que a efetivação da minha matrícula está
condicionada à entrega, análise e aprovação deste documento. Declaro, também,
estar ciente que a entrega dos documentos faltantes deve ser realizada de forma
presencial no Campus do curso no qual estou aprovado(a), dentro dos prazos
estabelecidos no Edital regulamentador do processo seletivo.

Justificativa para a não entrega do documento:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

______________________ (SC), ______ de ________________ de 20_____.

__________________________________
Assinatura do(a) declarante ou responsável legal (quando o(a) declarante tiver idade
inferior a 18 anos)
**Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa
incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica);

LISTA DE DOCUMENTOS FALTANTES
**Assinale apenas um documento
(

) Título de Eleitor, no caso dos candidatos com idade igual ou superior a 18

anos;
(

) Comprovante de quitação na justiça eleitoral, no caso dos candidatos com

idade igual ou superior a 18 anos;
(

) Certificado de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorporação ou de

Reservista, no caso dos candidatos maiores de 18 anos até 45 anos do sexo
masculino;
(

) Cartão de vacinação constando a vacina contra rubéola ou Declaração de

uma unidade de saúde, no caso dos candidatos de sexo feminino com idade até 40
anos, nos termos da Lei Estadual nº 10.196/96;
(

) Formulário “Portal do Familiar”;

(

) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou documento equivalente;

(

) Histórico Escolar do Ensino Fundamental;

(

) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou documento equivalente;

(

) Histórico Escolar do Ensino Médio;

**Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa
incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica);

