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ERRATA Nº 001, DE 19 DE JUNHO DE 2015
PROCESSO SELETIVO SISU 2015.2
A Comissão responsável pela efetivação das matrículas do Processo Seletivo da 2ª
edição do SISU 2015, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
(IFPA), designada pela Portaria Nº 0166/2015/GAB, de 29 de janeiro de 2015 , no uso de
suas atribuições legais, torna pública a presente Errata referente ao item 5.1 do Termo de
Adesão do IFPA à 2ª edição do SISU 2015.
Onde se lê:
5 - Documentos para matrícula e para comprovação das políticas de ações
afirmativas
5.1 - Ampla concorrência:
Documentos para matrícula
1) Requerimento de solicitação de matrícula fornecida pelo campus do IFPA, devidamente
preenchido;
2) Certificado de conclusão do Ensino Médio, ou certificado de conclusão do Ensino Médio obtido
com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, ou do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, ou de exames de certificação de
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino;
ou documento equivalente que comprove ter cursado integralmente o Ensino Médio em
Instituições Públicas de Ensino no território nacional, ou documento equivalente (original e cópia);
3) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (original e cópia), exceto para candidato
aprovado que tenha obtido certificado de conclusão do Ensino Médio com base no resultado do
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos – ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de
jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino;
4) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
5) Documento de Identidade (original e cópia);
6) Cadastro de Pessoa Física - CPF (original e cópia);
7) Certificado de Alistamento Militar ou Documento de Reservista ou de Dispensa ou de que está
na Ativa, para candidatos aprovados do sexo masculino, entre 18 e 45 anos (original e cópia);
8) Título de Eleitor e comprovante de votação da ultima eleição, para candidatos aprovados e
maiores de 18 anos (original e cópia);
9) Comprovante de residência atualizado (original e cópia);
10) Questionário Socioeconômico, disponibilizado pelo campus do IFPA, devidamente preenchido;
11) Uma fotografia 3 X 4;
12) Uma pasta porta documento de plástica transparente com aba elástica.
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Leia-se:
5 - Documentos para matrícula e para comprovação das políticas de ações
afirmativas
5.1 - Ampla concorrência:
Documentos para matrícula
O candidato de nacionalidade brasileira deverá apresentar para efetivação da matrícula a seguinte
documentação:
1) Requerimento de solicitação de matrícula fornecida pelo campus do IFPA, devidamente
preenchido;
2) Certificado de conclusão do Ensino Médio, ou certificado de conclusão do Ensino Médio obtido
com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, ou do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, ou de exames de certificação de
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino;
ou documento equivalente;
3) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio (original e cópia), exceto para candidato
aprovado que tenha obtido certificado de conclusão do Ensino Médio com base no resultado do
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos – ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de
jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino;
4) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
5) Documento de Identidade (original e cópia);
6) Cadastro de Pessoa Física - CPF (original e cópia);
7) Certificado de Alistamento Militar ou Documento de Reservista ou de Dispensa ou de que está
na Ativa, para candidatos aprovados do sexo masculino, entre 18 e 45 anos (original e cópia);
8) Título de Eleitor e comprovante de votação da ultima eleição, para candidatos aprovados e
maiores de 18 anos (original e cópia);
9) Comprovante de residência atualizado (original e cópia);
10) Questionário Socioeconômico, disponibilizado pelo campus do IFPA, devidamente preenchido;
11) Uma fotografia 3 X 4;
12) Uma pasta porta documento de plástica transparente com aba elástica.
O candidato de nacionalidade estrangeira que for selecionado, legalmente residente no país,
deverá apresentar para efetivação da matrícula a seguinte documentação:
1) Requerimento de solicitação de matrícula fornecida pelo campus do IFPA, devidamente
preenchido;
2) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou documento equivalente (original e cópia
devidamente traduzido por Tradutor Juramentado);
3) Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio ou documento equivalente (original e cópia
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devidamente traduzido por Tradutor Juramentado), exceto para candidato aprovado que tenha
obtido certificado de conclusão do Ensino Médio com base no resultado do Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
– ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos
realizados pelos sistemas estaduais de ensino;
4) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia devidamente traduzida por Tradutor
Juramentado);
5) Cédula de Identidade do país de origem(original e cópia);
6) Comprovante de residência atualizado (original e cópia);
7) Questionário Socioeconômico, disponibilizado pelo Campus no ato matrícula, devidamente
preenchido;
8) O Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou seu protocolo de emissão (documento que atesta
a identidade de estrangeiro com residência temporária ou permanente no Brasil), expedido pela
Polícia Federal do Brasil;
9) Passaporte com visto para estudante;
10) 01 (uma) Foto 3 X 4;
11) Uma pasta porta documento de plástica transparente com aba elástica.
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