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COMUNICADO - DG-PEC
CHAMADA DOS CLASSIFICÁVEIS
PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR 2022.2 - CURSOS TÉCNICOS MULTICAMPI 1

Os candidatos devem comparecer ao campus no horário de 09 horas às 15:00 horas do dia
16 a 17 de agosto portando documentação completa (original e cópia):
documento oficial de identificação, caso o candidato não possua documento oficial de
identificação válido, serão aceitas, no ato da pré-matrícula e excepcionalmente, a Certidão
de Nascimento e/ou de Casamento;
CPF;
comprovante de endereço;
certificado de quitação com o serviço militar, se do sexo masculino e maior de 18 anos.
Para candidatos que completam 18 anos em 2022, será aceito o certificado de alistamento
militar – CAM (o alistamento militar obrigatório encontra-se disponível via internet.
Atentar para o prazo estipulado pelo Ministério da Defesa) ou documento equivalente
emitido pelo órgão responsável;]
documento de comprovação de quitação eleitoral - certidão de quitação eleitoral,
comprovante de votação na última eleição, certidão circunstanciada ou documento
equivalente emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado, em nome do candidato, se
maior de 18 anos (art. 14 §1º, I da CF/88); site: https://www.trece.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral
histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente (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). Os candidatos optantes por reserva de vagas
deverão apresentar também o histórico do ensino fundamental.
2 fotos 3x4
Confira resultados e edital de seleção com a relação completa de documentos da prématrícula em: https://qselecao.ifce.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=7050
ATENÇÃO
Os candidatos que ainda não receberam o Histórico Escolar e/ou o Certificado de
Conclusão do Ensino Médio, podem apresentar, excepcionalmente, Histórico Escolar Parcial
acompanhado de uma declaração devidamente assinada e carimbada da escola, contendo todas as notas
obtidas na 3ª série do ensino médio até o momento da inscrição.
Os candidatos optantes por reserva de vagas (L1, L2, L3 e L4) deverão apresentar
também comprovante de renda dos últimos 3 meses ou em caso de atividade sem comprovação entregar a
declaração
de
renda
que
consta
no
site:
https://ifce.edu.br/acesso-rapido/concursospublicos/editais/ensino/processos-seletivo-cursos-tecnicos/formulario-e-declaracoes
https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4680878&infra_siste…
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Início do semestre: 24/08/2022
Dúvida pode entrar em contato pelo Whatsapp e telefone do campus (atendimento somente
em horário comercial): (85) 3401.2269.
Vagas remanescentes
Curso

Quantidade

Técnico subsequente em química

13

Técnico subsequente em automação industrial

1

Técnico subsequente em eletrotécnica

2

Nome

Curso

Rebeca Ferreira dos Santos

Técnico subsequente em Automação industrial

Pedro Nascimento

Técnico subsequente em Eletrotécnica

Francisco Everton Freire Paiva

Técnico subsequente em Eletrotécnica

FRANCISCA LÍVIA COSTA PIRES
Diretora do IFCE campus Pecém
Documento assinado eletronicamente por Francisca Livia Costa Pires, Diretora do Campus
Pecém, em 13/08/2022, às 13:34, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 4003457 e o
código CRC 99492B83.
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