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DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

Para a solicitação da matrícula, os candidatos selecionados deverão comparecer no Polo, conforme 

cronograma abaixo e apresentar os seguintes documentos:

a) original e uma fotocópia do certificado ou atestado de conclusão do Ensino Médio (antigo 2º 

Grau) acompanhado de histórico escolar. Caso seja apresentado o certificado de 2º Grau Supletivo, da EJA 

(devidamente  autenticado  pela  SEC)  ou  diploma  de  curso  superior,  serão  exigidas  duas  fotocópias 

autenticadas (frente e verso).

b) fotocópia da certidão de nascimento ou casamento;

c) fotocópia  do  certificado  de  quitação  com o  serviço  militar,  no  caso  de  candidato  do  sexo 

masculino e maior de 18 anos;

d) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral, 

no caso de candidatos maiores de 18 anos;

e) no caso de mudança de nome, é imprescindível a fotocópia do respectivo documento (certidão);

f) uma foto 3x4 recente;

g) fotocópia da cédula de identidade;

h) fotocópia do CPF;

i) documento  que  comprove  seu  vínculo  com  a  Rede  Pública  (pode  ser  contracheque  ou 

equivalente).

A matrícula dos selecionados é obrigatória. Perderá o direito à vaga o candidato selecionado que:

a) não comparecer à  matrícula na data, horário e local estabelecidos;

b) deixar de apresentar qualquer um dos documentos;

c) omitir ou prestar informações inverídicas;

d) deixar de cumprir os procedimentos e disposições gerais descritos neste edital.

Cronograma de Matrícula:

Polo de São José do Norte 25/7/2011 – 9h
Polo de Santa Vitória do Palmar 25/7/2011 – 16h
Polo de Santo Antônio da Patrulha 27/7/2011 – 17h
Polo de São Lourenço do Sul 27/7/2011 – 9h

Rio Grande, 19 de julho de 2011. 

CLEUZA MARIA SOBRAL DIAS
Pró-Reitora de Graduação

(A via original encontra-se assinada.)


