
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 

 

INFORMAÇÕES TERCEIRA CHAMADA E CHAMADA GERAL 

PROCESSO SELETIVO IF GOIANO - 2023 

 

DATA: 13 E 14/03/2023 

HORÁRIO: 00:00 às 23:59 

 

1 - COMO SERÁ REALIZADA?  

A Chamada Geral será realizada na modalidade online.  

 

2 - A QUEM SE DESTINA? 

Para todos os candidatos que estão da Lista da Terceira Chamada, 

para os candidatos que estão na Lista de Espera e para todos aqueles que 

não realizaram matrícula na Primeira e Segunda Chamada. 

  

3 - ORDEM DE PRIORIDADE DE MATRÍCULA: 

 

A Chamada Geral priorizará sucessivamente os alunos: 

1- Da lista da Terceira Chamada do Processo Seletivo IF Goiano, dentro de 

seus perfis, e seguindo o critério de maior nota.  

2- Que estão na Lista de Espera do Resultado Final e não foram chamados em 

nenhuma Chamada (1ª, 2ª ou 3ª), dentro de seus perfis e seguindo o critério 

de maior nota. 

Candidato poderá ver sua colocação a partir do Resultado Final. 

3- Que não realizaram matrícula na Primeira Chamada, dentro de seus perfis, 

e seguindo o critério de maior nota.  

4- Que não realizaram matrícula na Segunda Chamada, dentro de seus perfis, 

e seguindo o critério de maior nota.  

5- Candidatos selecionados nos processos seletivos próprios dos campi. 



6- Lista de Espera do SISU.  

 

4 - COMO PARTICIPAR? 

O candidato que deseja participar da CHAMADA GERAL, deverá 

encaminhar, para o e-mail estabelecido no ANEXO I, a lista de documentos 

abaixo, organizados, separadamente, em arquivo pdf: 

a) Cópia da Carteira de Vacinação; 

b) Cópia do Diploma do Ensino Médio; 

c) Cópia do Histórico Escolar; 

d) Tradução Oficial do documento, caso este esteja em lingua 

estrangeira; 

e) Cópia do Título de Eleitor ou cópia do procolo de de requisição do 

título; 

f) Cópia do Documento de Quitação Eleitoral ou cópia do procolo de de 

requisição do título; 

g) Cópia do RG (frente e verso); 

h) Cópia da Carteira de Reservista (somente para homens entre 18 e 

quarrenta e cinco anos) ou Cópia do Certificado de Alistamento 

Militar ou o Certificado de Dispensa de Incorporação; 

i) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

j) Ficha de Matrícula devidamente preenchida e assinada – Anexo II. 

A documentação exigida acima é obrigatória e a matrícula será indeferida 

no caso da mesma se encontrar incompleta. 

 

Os documentos listados acima deverão  ser encaminhados para o campus 

em que o candidato se  inscreveu, somente por e-mail,  em 1 único arquivo 

em pdf, identificado da seguinte maneira: Processo Seletivo 2023 - Nome 

do canditado – Curso- Número da Chamada (exemplo: 3º chamda, Lista 



de Espera). 

 

 

5 - DAS VAGAS 

Existem nove tipos de vagas (AC, RS, RSPPI, RSPCD, RSPPIPCD, RI, 

RIPPI, RIPCD e RIPPIPCD) 

 

A Comissão responsável pelo recebimento e conferência da documentação 

de matrícula tera um prazo de 48 horas para entar em contato com o 

candidato, informando da situação de sua matrícula. 

 

Todos os procedimentos relativos à matrícula deverão ser realizados 

exclusivamente por email  e os candidatos não devem comparecer 

presencialmente aos  campi.  

 

Fiquem atentos a lista de email constante no Anexo I. 

 

Obs.: Os candidatos que encaminharem documento fora do horário 

estabelecido, ou para outro campus, diverso daquele que se inscreveu,  

estarão automaticamente fora da Chamada Geral.  

 

A matrícula somente poderá ser realizada no campus em que o candidato foi 

aprovado!!!!!  

 

6 - TIPOS DE VAGAS 

AC Ampla concorrência – todos os candidatos, incluso os solicitantes de vagas reservadas. 

RI egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 

salário-mínimo per capita. 

RI-PPI egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 

salário-mínimo per capita, autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

RI-PCD egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 

salário-mínimo per capita, pessoas com deficiência. 



 

 

7 - ORDEM DE REMANEJAMENTO DOS PERFIS: 

Para Chamada Geral prevalece a Reserva de Vagas (perfis), não sendo por ordem 

de chegada e sim por maior nota dentro de cada perfil. Caso não haja candidato 

para o perfil a vaga deverá ser remanejada para o próximo perfil prioritário, conforme 

abaixo: 

 

A ordem de preferência da ocupação das vagas remanescentes: 

 

 

 

RI-PPI-PCD egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 

salário-mínimo per capita, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com 

deficiência. 

RS  egressos de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário 

mínimo per capita (ou sem comprovação). 

RS-PPI egressos de escola pública, com renda familiar superior a 1,5 salário-mínimo per capita (ou 

sem comprovação), autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

RS-PCD egressos de escola pública, com renda familiar superior a 1,5 salário-mínimo per capita (ou 

sem comprovação), pessoas com deficiência. 

RS-PPI-PCD egressos de escola pública, com renda familiar superior a 1,5 salário-mínimo per capita (ou 

sem comprovação), autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência 

Perfil da vaga remanescente Ordem de convocação dos candidatos para preenchimento de 

cada perfil de vaga remanescente 

AC 
Ordem de classificação geral, independente do perfil escolhido pelo 

candidato; 

RI RIPPIPCD,  RIPPI,  RIPCD,  RSPPIPCD,  RSPPI,  RSPCD,  RS,  AC 

RI-PPI RIPPIPCD,  RIPCD,  RI,  RSPPIPCD,  RSPPI,  RSPCD,  RS,  AC 

RI-PCD RIPPIPCD,  RIPPI,  RI,  RSPPIPCD,  RSPPI, RSPCD,  RS,  AC 

RI-PPI-PCD RIPPI,  RIPCD,  RI,  RSPPIPCD,  RSPPI, RSPCD,  RS,  AC 

RS RSPPIPCD,  RSPPI,  RSPCD,  RIPPIPCD,  RIPPI, RIPCD,  RI,  AC 

RS-PPI RSPPIPCD,  RSPCD,  RS,  RIPPIPCD,  RIPPI, RIPCD,  RI,  AC 

RS-PCD RSPPIPCD,  RSPPI,  RS,  RIPPIPCD,  RIPPI, RIPCD,  RI,  AC 

RS-PPI-PCD RSPPI,  RSPCD,  RS,  RIPPIPCD,  RIPPI, RIPCD,  RI,  AC 



 

 

 

ANEXO I 

LISTA DE CONTATO DOS CAMPI 

 

Os documento deverão  ser encaminhados, para o campus em que se  

inscreveu, somente por email,  em 1 único arquivo em pdf, identificado da 

seguinte maneira:  Nome do canditado – Curso- Tipo de vaga – Campus- 

Processo Seletivo Unificado. 

 

 

CRISTALINA 

SITE: www.ifgoiano.edu.br/cristalina 

Email pssuperior.cris@ifgoiano.edu.br 

 
CERES 

SITE: www.ifgoiano.edu.br/ceres 

Email pssuperior.ce@ifgoiano.edu.br 

 
HIDROLÂNDIA  

SITE: www.ifgoiano.edu.br/hidrolandia 

Email matriculas.hidro@ifgoiano.edu.br 

 
IPORÁ 

SITE: www.ifgoiano.edu.br/ipora    

Email 
registroescolar.ipora@ifgoiano.edu.br 

 
IPAMERI 

SITE: :   www.ifgoiano.edu.br/ipameri       

Email secretaria.ipameri@ifgoiano.edu.br 

 
MORRINHOS 

SITE: :   www.ifgoiano.edu.br/morrinhos  

Email 
matriculas.mhos@ifgoiano.edu.br 

 
RIO VERDE 

SITE: www.ifgoiano.edu.br/rioverde    

Email pssuperior.rv@ifgoiano.edu.br 

 
URUTAÍ 

http://www.ifgoiano.edu.br/cristalina
mailto:pssuperior.cris@ifgoiano.edu.br
http://www.ifgoiano.edu.br/ceres
mailto:pssuperior.ce@ifgoiano.edu.br
http://www.ifgoiano.edu.br/hidrolandia
http://www.ifgoiano.edu.br/ipora


SITE: www.ifgoiano.edu.br/urutai     

Email secgrad.urt@ifgoiano.edu.br 

 
 

POSSE 

SITE: :   www.ifgoiano.edu.br/posse    

Email 
 

selecao.posse@ifgoiano.edu.br 

 

 
TRINDADE 

SITE: :   www.ifgoiano.edu.br/trindade    

Email 
 

pssuperior.tri@ifgoiano.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

FICHA DE MATRÍCULA  

Forma de Ingresso:   (   ) SISU        (    ) PROCESSO SELETIVO 2023/1  -   CLASSIFICAÇÃO: 

Tipo de ingresso:     (    ) AC (    ) RI (    ) RI-PPI – L2 (   ) RI-PCD (    )RI-PPI-PCD  (   ) RS (   ) RS-PPI  - L6 (    ) RS-PCD (   ) RS-

PPI- PCD 

Curso: 

 

Turno: [  ]Matutino [  ]Vespertino [  ]Noturno   [  ] Integral 

Nome: 

Data de Nascimento: ____/ ____/ ____ Estado Civil: 

CPF:                       RG: Org. Exped.: 

Naturalidade: Estado: 

Nacionalidade: 

Pai: 

Mãe: 

Responsável: 

Endereço: 

Cidade/UF: Bairro: CEP: 

E-mail: 

Telefone Residencial: Telefone móvel: 

Declaração de etnia [  ]Branca [  ]Preta [  ]Indígena [  ]Amarela [  ]Parda 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO 

Sexo:  [  ]Masculino [  ]Feminino Idade: 

Quantas pessoas moram na sua casa incluindo você?: Qual a renda total do grupo familiar: (Valores em Reais, Ex.: 2.500,00) 

 

Estudou em Escola: [  ]Pública [  ]Particular [  ]Zona Urbana [  ]Zona Rural 

Nível de Escolaridade Anterior: [  ] Ensino Médio [  ]Ensino Superior Ano de conclusão: 

Nome da Instituição: 

Cidade/Estado: 

É portador de Deficiência? [  ]Sim [  ]Não Qual?: 

Necessita de atendimento especializado? [  ]Sim [  ]Não 

Especifique:  

 

Documentos para efetuar a matrícula: 
1 - [     ] 1 foto 3x4 recentes; 
2 - [     ] Comprovante de endereço com CEP; 
3 - [     ] Certidão de Nascimento ou 
casamento; 
4 - [     ] Carteira de Identidade (RG) ou CNH          

5 - [     ] CPF (cópia) ou Comprovante de 
Inscrição no CPF 
6 - [     ] Título de Eleitor ou Quitação Eleitoral 
para os maiores de 18 anos; 
7 - [     ] Reservista – para homens maiores de 
18 anos; 
        

8 - [     ] Certificado e Hist. do Ens. Médio 
(autenticado ou original + cópia) 

Declaro aceitar as disposições normativas constantes no Regulamento dos Cursos de Graduação 

do Instituto Federal Goiano, assumindo todas as responsabilidades cíveis, penais e administrativas 

pela autenticidade e originalidade dos documentos entregues e informações prestadas no ato da 

matrícula, conforme legislação vigente. 

 

_______, ____ de  _______ de 2023. 

___________________________________________ ___________________________________________ 



Assinatura do Candidato Assinatura do Servidor CORE-GRADUAÇÃO 

 

 


