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EDITAL Nº 7, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021  
 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS 

AO ENSINO MÉDIO DO CAMPUS CRISTALINA - 2022/1  

 

 

ATO 16 de 06 de dezembro de 2021 

 

 

 

A Comissão Responsável pela Condução do Processo Seletivo do IF Goiano – Campus Cristalina 

para o Exame de Seleção 2022/1 dos Cursos Técnicos, torna público as Orientações para 

matrícula online. 

 

 

Período para matrícula da 1ª chamada: 24/01/2022 a 28/01/2022. 

 

O entrega da documentação para matrícula será exclusivamente via e-mail. 

 

De acordo com o item 14 do Edital: Serão necessários para a matrícula o envio dos 

seguintes documentos em formato PDF para o e-mail multiatendimento.crt@ifgoiano.edu.br. 

 

 

Requerimento de Matrícula Inicial – (Anexo V) (imprimir, preencher, assinar, colar foto, 

digitalizar e enviar), preenchimento de todos os itens obrigatórios, assinado pelo responsável, em 

caso do(a) candidato(a) ser menor de idade.  

 

Histórico Escolar do Ensino Fundamental (conclusão) e certificado de conclusão ou 

declaração de conclusão com atestado de ausência de dependência (documento original 

digitalizado);  

 

Cédula de Identidade e CPF (documento original digitalizado frente e verso);  

 

Foto – enviar 1 foto 3x4 (digitalizada);  

 

Comprovante de endereço com CEP – (digitalizado);  

 

Cédula de Identidade e CPF dos pais ou responsáveis, caso o candidato seja menor de idade - 

(documentos originais digitalizados frente e verso);  

 

Documento que comprove estar em dia com as obrigações do Serviço Militar - para maiores 

de 18 anos do sexo masculino – (documento original digitalizado frente e verso);  
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Título eleitoral e documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais - para 

maiores de 18 anos – (documento original digitalizado frente e verso);  

 

Laudo médico ou relatório médico (Anexo II) preenchido e assinado, em caso de candidato 

portador de deficiência, mesmo que não tenha sido aprovado em reserva de vaga PcD, ou, em caso 

de candidato com necessidades educacionais específicas;  

 

 

O Candidato deverá digitalizar ou fotografar os documentos descritos acima e enviar 

os mesmos por e-mail para o endereço multiatendimento.crt@ifgoiano.edu.br. 

 

O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas.  

O IF Goiano não se responsabiliza por falhas no envio, pane técnica ou outras situações 

que culminem no não-recebimento do e-mail de Matrícula.  

O IF Goiano confirmará o recebimento do e-mail em até 2 dias úteis. 

Dúvidas relacionadas às matrículas contatar multiatendimento.crt@ifgoiano.edu.br. 

 

 

 

 
  

PADRONIZAÇÃO DO E-MAIL PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ONLINE  
 

  

ASSUNTO DO E-MAIL:   

  

Título do e-mail para o Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio: “Matrícula 

Técnico/Informática”;   

  

Título do e-mail para o curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio: “Matrícula 

Técnico/Agropecuária”;  

  

  

CORPO DO E-MAIL:   

  

Eu, NOME DO CANDIDATO(A), portador do CPF Nº XXX.XXX.XXX-XX e do Registro 

Geral Nº XXX.XXX estou enviando a minha documentação para matrícula no curso Técnico 

Agropecuária/Informática Integrado ao Ensino Médio do IF Goiano - Campus Cristalina.   
  

  

  

   
  
  
  

Comissão do Processo Seletivo dos Cursos Técnicos - IF Goiano - Campus Cristalina  
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