Matrícula de Calouros
Matrícula da 1ª lista de convocados: 24/07/17 e 25/07/17 - (09H às 21H)
Clique aqui para ver a 1ª lista de convocados
Local da matrícula: Fatec Sorocaba
Prédio: Central de Aulas (C.A.)
Endereço: Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2015
Além Ponte – Sorocaba/SP
CEP: 18013-280
DOCUMENTOS EXIGIDOS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

Foto 3x4 atualizada;
Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;
Histórico escolar completo do ensino médio ou equivalente;
Certidão de nascimento ou casamento;
Carteira de identidade;
Cadastro de pessoa física (CPF);
Título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos, com comprovante de
votação ou certidão de quitação eleitoral;
Certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, para brasileiros
maiores de 18 anos, do sexo masculino;
O candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item
“escolaridade pública”, deverá apresentar histórico escolar OU declaração
escolar contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s)
escola(s), comprovando, assim, ter cursado todas as séries do ensino médio,
em instituições públicas, conforme modelo disponível no Manual do Candidato;
O candidato que pretenda obter aproveitamento de estudos em disciplina(s) já
realizada(s) deverá apresentar histórico e programa de disciplinas,
devidamente assinado e carimbado pela Instituição de Ensino.
O candidato deverá trazer caneta (azul ou preta) para o preenchimento
dos formulários de matrícula.

Obs.: OS DOCUMENTOS SOLICITADOS DEVERÃO SER APRESENTADOS
ORIGINAIS ACOMPANHADOS DE UMA CÓPIA SIMPLES OU SOMENTE CÓPIA
AUTENTICADA EM CARTÓRIO.

ATENÇÂO:
Para facilitar o processo de matrícula, o candidato pode imprimir os formulários e levar
preenchido para a FATEC. Clique aqui para baixar os formulários.

IMPORTANTE
A 2º LISTA SERÁ DIVULGADA NO SITE WWW.FATECSOROCABA.EDU.BR
E NAS DEPENDENCIAS DA FATEC SOROCABA - APÓS AS 15:00 HORAS
DO DIA 26/07/2017.
Matrícula da 2ª lista de convocados: 27/07/2017 - (09H às 21H)

