MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EDITAL N.º 001 DE 17 DE JANEIRO DE 2020

PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES
PROCESSO SELETIVO – 1.º SEMESTRE 2020
CURSOS TÉCNICOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A Direção Geral do Câmpus São José dos Campos, do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de São Paulo - IFSP, considerando o previsto no item 7.5, do Edital n.º 674, de
16 de setembro de 2019, torna público, por meio deste edital, a Manifestação de Interesse para o
preenchimento de vagas remanescentes do Processo Seletivo do 1.º semestre de 2020, a ser
realizada no Câmpus São José dos Campos, presencialmente, conforme as regras a seguir:
1. ABERTURA
1.1 O presente processo seletivo destina-se exclusivamente aos candidatos que:
- tenham realizado a inscrição para o Processo Seletivo 2020/1, do Edital n.º
674/2019;
- atendam aos pré-requisitos para ingresso nos cursos técnicos, constantes do Edital
n.º 674/ 2019;
- não tenham sido convocados em 1.ª chamada, divulgada em 09 de janeiro de 2020;
1.2 Os candidatos convocados para manifestação de interesse (Anexo I) foram
selecionados de acordo com a classificação obtida no Resultado Final do Processo
Seletivo do 1.º semestre de 2020, desconsiderando os convocados em 1.ª chamada para
matrícula;
1.3 A convocação para manifestação de interesse não assegura o direito à vaga.
1.4 Os candidatos serão selecionados, em virtude de apresentação de TERMO DE
INTERESSE (Anexo II), de forma presencial, respeitando a ordem de classificação obtida
no Resultado Final do Processo Seletivo do 1.º semestre de 2020;
1.5 Os candidatos convocados para manifestação de interesse, que não entregarem o
TERMO DE INTERESSE, terão suas inscrições canceladas;
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1.6 Os convocados para manifestação de interesse menores de 18 (dezoito) anos deverão
estar acompanhados de seus pais, sem necessidade de procuração, ou de seus
responsáveis, sendo que estes precisam de procuração simples dos pais, sem necessidade
de firma reconhecida em cartório, para a entrega do Termo de Interesse do menor sob sua
responsabilidade. Os pais e responsáveis legais deverão portar o Registro Geral (RG),
além do Anexo II.
2. DOS CURSOS
2.1 O(s) curso(s) com vaga(s) remanescente(s), período e o número de vagas encontra-se a
seguir:

Automação Industrial (Integrado)
6 vagas de ampla concorrência;
1 vaga para L7;
1 vaga para L1;
1 vaga para L8;
1 vaga para L4;
1 vaga para L6;
3 vagas para L3;

Mecânica (Integrado)
7 vagas de ampla concorrência;
1 vaga para L7;
1 vaga para L1;
1 vaga para L4;
2 vagas para L3;

Automação Industrial (Concomitante/Subsequente)
11 vagas de ampla concorrência;
1 vaga para L7;
2 vagas para L2;
2 vagas para L1;
1 vaga para L8;
3 vagas para L4;
1 vaga para L3;
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Mecânica (Concomitante/Subsequente)
9 vagas de ampla concorrência;
2 vagas para L2;
2 vagas para L5;
4 vagas para L1;
1 vaga para L8;
1 vaga para L4;
1 vaga para L6;
4 vaga para L3;

Eletrotécnica (Concomitante/Subsequente)
9 vagas para ampla concorrência;
1 vaga para L2;
1 vaga para L5;
1 vaga para L1;
1 vaga para L8;
2 vagas para L4;
2 vagas para L6;
1 vaga para L3;

3. DA SELEÇÃO
3.1 Ficam CONVOCADOS PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE os candidatos,
conforme Anexo I, para demonstrarem interesse na vaga, de forma presencial, conforme
disposto no item 1.4, nos dias 20 e 21 de janeiro de 2020, conforme abaixo:

Data

Horário

20 de janeiro de 2020

Das 10h às 15:30h

21 de janeiro de 2020

Das 10h às 12h

Endereço:
Câmpus São José dos Campos
Rodovia Presidente Dutra km 145 – Jardim Diamante
Entrada pelo portão 4 da Revap (sentido SP / RJ)
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3.2 Não será permitida a participação dos convocados para manifestação de interesse
(Anexo I), após às 12:00 do dia 21 de janeiro de 2020;
3.3 Na chegada, cada candidato, portando o documento de identidade, entregará assinado o
TERMO DE INTERESSE (Anexo II), conforme orientações dos servidores do câmpus;
3.4 Durante o período de demonstração de interesse, os candidatos serão classificados
conforme classificação do Resultado Final do Processo Seletivo 2020/1 e opção escolhida
de reserva de vagas, até que se complete o número de vagas existentes; e
3.6 As vagas reservadas serão preenchidas por candidatos inscritos e convocados na reserva
escolhida;
Parágrafo único. Não havendo candidatos suficientes em determinada reserva, a vaga será
transferida para a reserva conforme item 7.4 do 674/2019 de 16 de setembro de 2019.
3.7 A ausência do candidato convocado (Anexo I), de seu responsável, ou do representante
legal, conforme disposto no item 3.1, será considerada como renúncia expressa à vaga,
não cabendo recurso.
4. DA MATRÍCULA
4.1 A convocação para a matrícula será publicada no site do câmpus São José dos Campos
sjc.ifsp.edu.br no dia 21 de janeiro de 2020, à partir das 17:00.
4.2 Todo candidato convocado, dentro do número de vagas disponível, terá o direito de
efetuar a matrícula;
4.3 A matrícula poderá ser efetivada pelo próprio candidato, se maior de idade, ou por
representante legal munido de procuração simples;
4.4 Quando menor, deverão estar acompanhados de seus pais, sem necessidade de
procuração, ou de seus responsáveis, sendo que estes precisam de procuração simples dos
pais, sem necessidade de firma reconhecida em cartório, para efetivar matrícula do menor
sob sua responsabilidade;
4.5 As matrículas serão efetuadas obedecendo-se, rigorosamente, à ordem de classificação
dos candidatos, conforme opção realizada no ato de inscrição do processo seletivo e
conforme as regras estabelecidas no Edital 674/2019 de 16 de setembro de 2019.
4.6 As matrículas serão efetuadas nos dia 22 e 23 de janeiro de 2020, das 13:30 às 19:00
horas;
4.7 No ato da matrícula, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, os documentos
descritos no Anexo III, conforme modalidade de curso; e
4.8 A falta de algum dos documentos, descritos no Anexo III, inviabilizará a matrícula.
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O edital de manifestação de interesse será publicado no endereço eletrônico
sjc.ifsp.edu.br, e em mural do câmpus, não sendo possível alegar o seu desconhecimento;
5.2 O candidato concorrerá apenas ao curso, modalidade e turno escolhido (Anexo I),
conforme inscrição no Processo Seletivo do 1.º semestre de 2020;
5.3 O resultado da manifestação de interesse terá validade apenas para o primeiro semestre
de 2020;
5.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente do Processo Seletivo com
a supervisão e chancela da Direção Geral do Câmpus São José dos Campos.

São José dos Campos, 17 de janeiro de 2020.
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