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EDITAL Nº 02 DE 20 DE JANEIRO DE 2023 
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INSTRUÇÕES PARA MATRÍCULA 2023 
 

 

Os candidatos classificados no Processo Seletivo estão automaticamente 

convocados para, no período estabelecido pelo Cronograma 1, efetuar a matrícula:  

08/02/2023 das 08:00 às 16:00h, NA UNIDADE DE REGISTROS ESCOLARES 

localizada no Pavilhão Pedagógico do IF Goiano – Campus Morrinhos. 

 

As vagas oriundas de matrículas não-efetivadas pelos candidatos classificados serão 

preenchidas por meio de chamadas sucessivas dos candidatos por ordem de classificação, 

em datas a serem divulgadas no sítio www.ifgoiano.edu.br/morrinhos. 

 

A matrícula dos menores de 18 anos somente poderá ser efetuada pelos pais ou 

responsáveis, mediante apresentação do documento original de identidade (pai/mãe). 

 

Será permitida a matrícula por procuração, mediante a entrega do respectivo mandato, 

nas seguintes modalidades: procuração registrada em cartório competente ou procuração 

particular, com firma reconhecida. Em ambos os casos, deve constar que a procuração se 

destina à matrícula no IF Goiano – Morrinhos.  

 

Os documentos necessários para matrícula estão listados abaixo e deverão ser entregues 

no ato da matrícula:  

 

a. Requerimento de matrícula, Termo de Compromisso, Termo de Ciência para 

Integralização do Curso (Disponíveis no site) devidamente preenchidos e assinados pelo 

responsável, em caso do aluno ser menor, salvo no Termo de Compromisso no qual 

haverá também a necessidade de reconhecimento de firma na 1ª via pelo responsável, 

obrigando-se este a devolvê-lo devidamente assinado e reconhecido impreterivelmente 

durante a primeira semana de aula;  

 

b. Histórico Escolar original do Ensino Fundamental ou declaração de conclusão de 

Ensino Fundamental para os cursos técnicos integrados.  

 

c. Carteira de identidade; 

 

d. CPF;   

 



e. Certidão de nascimento;  

 

f. Certidão de casamento, quando ocorrer mudança de nome;  

 

g. Título de eleitor, para candidatos maiores de 18 anos; 

 

h. Prova de quitação com as obrigações do serviço militar para os candidatos do sexo 

masculino, maiores de 18 anos;  

 

i. Duas fotos recentes, no tamanho 3 x 4;  

 

j. Comprovante de endereço com CEP;  

 

k. Cartão de vacinação.  

 

O candidato classificado que não concretizar sua matrícula por falta da documentação 

exigida perderá o direito à vaga do seu respectivo curso. 

 

Em caso de DÚVIDAS, contatar a Comissão de Processos Seletivos para Ingresso nos 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Campus Morrinhos, pelo e-mail 

matriculas.mhos@ifgoiano.edu.br  


