
PROCESSO 
SELETIVO 

2020/1 
IFRS  

 

 

O candidato que não comparecer para a matrícula na data e horário fixados ou não apresentar toda a 
documentação exigida, perderá o direito a vaga.  

Informamos que o campus NÃO possui serviço de fotocópia. 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS - Campus BENTO GONÇALVES 

 DIA ATIVIDADES HORÁRIOS 

1ª 
CHAMADA 

21 e 
22/1/2020 

Matrículas dos classificados em 1ª chamada para os 
cursos técnicos integrados** 

8h às 13h30 

23 e 
24/1/2020 

Matrículas dos classificados em 1ª chamada para os 
cursos superiores** 

8h às 13h30 

27/1/2020 Período para complementação de documentos 12h às 18h 

 

2ª 
CHAMADA 

29/1/2020 
Divulgação das/dos classificadas/classificados em 2ª 

Chamada 
A definir 

4/2/2020 
Matrículas dos classificados em 2ª chamada para os 

cursos técnicos integrados** 
8h às 13h30 

5 e 
6/2/2020 

Matrículas dos classificados em 2ª chamada para os 
cursos superiores** 

8h às 13h30 

7/2/2020 Período para complementação de documentos 8h às 11h 

 

3ª 
CHAMADA 

07/02/2020 
Divulgação das/dos classificadas/classificados em 3ª 

Chamada 
A definir 

11/02/2020 
Matrículas das/dos classificadas/classificados em 3ª 

Chamada para todos os cursos** 
8h às 13h30 

12/02/2020 Período para complementação de documentos 8h às 14h 

 

CHAMADA 
PÚBLICA 

13/02/2020 Divulgação da Chamada Pública A definir 

17 e 
18/02/2020 

Realização da Chamada Pública e matrícula das/dos 
classificadas/classificados na Chamada Pública. Cada 

curso terá um dia e horário específico que será 
divulgado  no dia 13/02/2020 

A definir 

 

**ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E ANÁLISE SOCIOECONÔMICA 
Candidatos(as) que se inscreveram na reserva de vagas para renda inferior a 1,5 salário mínimo 

deverão entregar e passar por análise nas mesmas datas das matrículas, no horário das 8h às 13h 
 

PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
15 a 17/01/2020 – No dia 9 de janeiro de 2020 será divulgada a relação de candidatos(as) que 

necessitam que seja verificada a condição declarada. Cada candidato(a) terá um dia e horário específico. 
O não comparecimento na data e horário estipulado será considerado como ausência.  

 
Observações: 

O candidato que não foi classificado na primeira chamada deve acompanhar as publicações das demais chamadas, 
conforme cronograma acima. 


