
INTEGRADOS E SUBSEQUENTES 
 
Lista dos candidatos da 1ª chamada dos cursos técnicos do CTISM com  
matrícula confirmada e matrícula indeferida com prazo para recurso, nos 
dias 16 e 17 de janeiro de 2018, e documentação a ser complementada. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

•   Os candidatos que tiverem documentação a ser complementada deverão 
entregá-la na sala 102 do CTISM (Prédio 05), SOMENTE nos dias 16 e 
17 de janeiro de 2018, das 8h às 13h. 

 
•   Os documentos deverão ser entregues em envelope LACRADO, com os 

seguintes dados de identificação:  
Nome completo do candidato; Curso e Cota. 

 
•   Os candidatos que foram convocados para entrevista devem observar a 

data e horário agendados na listagem e comparecer no CTISM (Prédio 
05), na sala 115, munidos de todos os documentos comprobatórios de 
sua declaração étnico-racial. Caso o candidato seja menor de idade, 
deverá vir acompanhado de um responsável legal. 

 
•   Os candidatos que não entregaram NENHUMA documentação no 

período previsto em edital (de 03/01/2018 a 10/01/2018), estão 
automaticamente desclassificados do processo seletivo para ingresso em 
2018, ou seja, não participarão de chamadas futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROEJA 
 

Lista dos candidatos da 1ª chamada do curso técnico em Eletromecânica 
Integrado ao Ensino Médio – modalidade PROEJA do CTISM com 
matrícula confirmada e matrícula indeferida com prazo para recurso, do 
dia 16 ao dia 19 de janeiro de 2018, e documentação a ser complementada. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

•   Os candidatos que tiverem documentação a ser complementada deverão 
entregá-la na sala 102 do CTISM (Prédio 05), SOMENTE nos dias 16 a 
19 de janeiro de 2018, das 8h às 13h. 

 
•   Os documentos deverão ser entregues em envelope LACRADO, com os 

seguintes dados de identificação:  
Nome completo do candidato; Curso e Cota. 

 
•   Os candidatos que não entregaram NENHUMA documentação no 

período previsto em edital, estão automaticamente desclassificados do 
processo seletivo para ingresso em 2018, ou seja, não participarão de 
chamadas futuras. 

 
 
 
 
 


