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2º CHAMADA PARA HABILITAÇÃO DE MATRÍCULA
PROCESSO SELETIVO SISU 2016.1 - LISTA DE ESPERA
CLASSIFICADOS NA CONVOCATÓRIA Nº 001/2016
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, tendo em vista o
prosseguimento do Edital Nº 36/2015 da SESu/MEC e do Edital Nº 001/2016 do IFPA, referentes à 1ª
edição de 2016 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), torna público a chamada para matrícula de
candidatos que compareceram à manifestação presencial de interesse às vagas remanescentes da 1ª
edição de 2016 do Sisu, ofertadas em Lista de Espera, objeto da Convocatória nº 01/2016, que
foram classificados além do número de vagas remanescentes.
A presente chamada visa o preenchimento de vagas remanescente da 1º edição de 2016 do Sisu,
ofertadas em Lista de Espera do IFPA Campus Belém, decorrentes de cancelamento de matrícula, de
vacância por mudança de curso e de falha na apresentação dos documentos exigidos para habilitação de
matrícula por estudantes selecionados.
Os estudantes que compareceram à Convocatória nº 01/2015 IFPA e que foram classificados
além do número de vagas remanescente da 1ª edição de 2016 do Sisu, ofertadas em Lista de Espera do
IFPA Campus Belém, conforme relação anexa, consideraram-se selecionados para habilitação de
matrícula.
Aplicou-se à seleção dos estudantes o disposto no artigo 28 da Portaria Normativa Nº 21 de
05/11/2012, do Ministério da Educação, para o preenchimento das vagas remanescentes da Lista de
Espera reservadas a estudantes de escolas públicas, em cumprimento à Lei nº 12.711, de 2012.
Os estudantes selecionados deverão comparecer à Secretaria Acadêmica do IFPA Campus
Belém, sito à Av. Almirante Barros, nº 1155, bairro do Marco, município de Belém-PA, bloco E,
andar térreo, no período de 23/05/2016 (segunda-feira) a 26/05/2016 (quinta-feira), das 09:00 horas
às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, munidos de todos os documentos (original e cópia)
exigidos para efetivação da matrícula, constantes no Termo de Adesão do IFPA à 1ª edição de 2016 do
Sisu, item 5.
Os estudantes selecionados em uma das modalidades de concorrência referentes às vagas
reservadas pela Lei nº 12.711, de 2012, deverão apresentar os documentos (original e cópia) exigidos para
matrícula, comuns a todos dos estudantes, e os documentos específicos a cada tipo de modalidade de
concorrência, constantes no Termo de Adesão do IFPA, itens 5.1 e 5.2.
O estudante selecionado que não comparecer no dia, hora e local determinados por esta
chamada ou não apresentar toda a documentação exigida para habilitação de matrícula será eliminado do
processo seletivo da 1ª edição de 2016 do Sisu.
Aplicam-se aos estudantes constantes da relação anexa à presente chamada os termos da
Convocatória nº 01/2015 IFPA.
Belém-PA, 12 de maio de 2016.
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