
Campus de Bauru                                       
 

MATRÍCULA – 3ª CHAMADA 

Data: 23 e 24 de janeiro de 2019.  

Horário: das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 

Local: Secretaria do Colégio Técnico Industrial “Prof. Isaac Portal Roldán” - Avenida Nações Unidas 58-50, Bauru, SP.  

Preenchimento de vagas 
O preenchimento das vagas será efetivado por ordem de classificação, observando-se o limite para cada Habilitação.  

PERDERÁ O DIREITO A VAGA: 
- O CANDIDATO QUE NÃO APRESENTAR NA DATA FIXADA PARA A MATRÍCULA, TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS.  

- O CANDIDATO BENEFICIADO PELO BÔNUS DE 15% QUE NÃO COMPROVAR, NO ATO DA MATRÍCULA, TER CURSADO PELO 

MENOS DO 6º AO 9º ANO E CONCLUÍDO O ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS EM ESCOLAS PÚBLICAS (1). 
 

DOCUMENTOS - Curso Técnico Integrado (manhã e tarde) 
1) Original e uma cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (frente e verso); 

2) Original e uma cópia da Cédula de Identidade (RG); 

3) Original e uma cópia do Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar ou Atestado de Matrícula em CPOR ou 

NPOR, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino; 

4) Original e uma cópia do Título de Eleitor, para maiores de 18 anos; 

5) Original e uma cópia do CPF ou comprovante de situação cadastral no CPF; 

6) Original e uma cópia de comprovante de residência; 

7) Declaração original impressa, devidamente preenchida e assinada, que foi encaminhada por meio de upload à Fundação VUNESP 

no período de inscrição (vide item 3.10.3 do edital). 

8) Ao candidato menor de idade, uma cópia do RG e CPF (ou comprovante de situação cadastral no CPF) dos responsáveis; 

9) Original e uma cópia do documento de conclusão do Ensino Fundamental – Anos Finais (Histórico Escolar e Certificado de 

Conclusão do 9° ano) ou declaração original de conclusão; 

10) Ao candidato beneficiado pelo bônus de 15% sobre a nota da Prova de Conhecimentos, declaração original emitida pela 

Instituição de Ensino Pública, em papel timbrado e com a assinatura do responsável, que comprove que o mesmo tenha cursado 

somente em escolas públicas (1) pelo menos do 6º ao 9º ano. 

DOCUMENTOS - Curso Técnico (noturno) 
1) Original e uma cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (frente e verso); 

2) Original e uma cópia da Cédula de Identidade (RG); 

3) Original e uma cópia do Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar ou Atestado de Matrícula em CPOR ou NPOR, 

para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino; 

4) Original e uma cópia do Título de Eleitor, para maiores de 18 anos; 

5) Original e uma cópia do CPF ou comprovante de situação cadastral no CPF; 

6) Original e uma cópia de comprovante de residência; 

7) Declaração original impressa, devidamente preenchida e assinada, que foi encaminhada por meio de upload à Fundação VUNESP 
no período de inscrição (vide item 3.10.3 do edital). 
8) Ao candidato menor de idade, uma cópia do RG e CPF (ou comprovante de situação cadastral no CPF) dos responsáveis; 
9) Original e uma cópia do documento de conclusão do Ensino Médio - Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio 
ou comprovante original (declaração/atestado) de matrícula regular no Ensino Médio no ano de 2019; 
10) Ao candidato beneficiado pelo bônus de 15% sobre a nota da Prova de Conhecimentos, declaração original emitida pela 
Instituição de Ensino Pública, em papel timbrado e com a assinatura do responsável, que comprove que o mesmo tenha cursado 
somente em escolas públicas (1) pelo menos do 6º ao 9º ano. 

As cópias solicitadas dos documentos serão conferidas com os originais, que serão devolvidos pela Secretaria da 
Escola após o procedimento. Na impossibilidade de apresentar os originais, deverá ser entregue cópia dos 
documentos autenticada em Cartório. No caso de matrícula por procuração, deverão ser apresentados os 
documentos de mandato, original e cópia do documento de identidade do procurador e os documentos exigidos 
para a matrícula. A veracidade dos documentos apresentados é de inteira responsabilidade do candidato. 
 

(1) São consideradas escolas públicas as criadas e mantidas pelo poder público federal, estadual, municipal ou pelo Distrito Federal. A gratuidade do 
ensino não indica, necessariamente, que a escola seja pública. Escolas vinculadas a fundações, cooperativas, Sistema S (SESI, SENAI, SESC, SENAC) etc., 
embora gratuitas, são consideradas particulares em função de sua dependência administrativa junto ao setor privado. 
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Vestibulinho 2019 – 3ª Chamada 

Técnico em Mecânica - Integrado – Sem vagas 

Classificação Nome 

- - 

 

Técnico em Informática - Integrado – 03 vagas 

Classificação Nome 

00073 DIEGO CARVALHO RODRIGUES 
00074 JEAN DA SILVA BELTRAME 
00075 FELIPE DELGADO FRANZIN 

 

Técnico em Eletrônica - Integrado – 01 vaga 

Classificação Nome 

00038 LIGIA GUIMARAES PEGORER 

 

Técnico em Mecânica - Noturno – Sem vagas 

Classificação Nome 

- - 

 

Técnico em Informática - Noturno – 03 vagas 

Classificação Nome 

00035 PEDRO GABRIEL DA SILVA SANTOS 
00036 MATHEUS DE OLIVEIRA BATISTA DA SILVA 
00037 RAFAEL ALMIR DA SILVA CESCHIM 

 

Técnico em Eletrônica - Noturno – Sem vagas 

Classificação Nome 

- - 

 

 


