
Período Atividade Como e onde? Horário Quem? 

04 a 

31/01/22 

Durante o mês de janeiro haverá atendimento presencial no campus para 

solução de situações-problemas específicos, bem como orientações a 

estudantes e responsáveis legais. 

O comparecimento ao campus deverá ser feito com uso de máscaras e 

demais cuidados sanitários em relação à COVID-19 

08h às 

13horas 
Todos  

12 até 

17/01/202

2 

Pré-matrículas dos 

aprovados on line no 

SIGA  1ª chamada 

https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-

web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncluirAltera

r.jsf conforme orientações do edital do seletivo. 

00:00 às 

23:59 
Novatos 

18 até 

20/01/202

2 

● Matrícula da 1ª 

chamada 

 

Pelo e-mail cores.dianopolis@ifto.edu.br 
Ou presencial na CORES .  
Nesse período vocês deverão entregar a 
documentação abaixo:  

a) Comprovante da pré-matrícula impresso 
preenchido através do site 
https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-
aluno-
web/pages/PreCadastro/PreCadastroIncl
uirAlterar.jsf 

 b)uma foto colorida de 3x4 cm recente;  
c) certidão de nascimento ou casamento (original 
e cópia); 
 d)certificado escolar do ensino fundamental ou 
equivalente (original e cópia); 
 e) comprovante de matrícula do ensino médio 
(original e cópia) (para os candidatos aos cursos 
técnicos concomitantes ao ensino médio);  
f) Carteira de Identidade (original e cópia); g)CPF 
(original e cópia) ou comprovação de inscrição 
no CPF ou documento de identificação em que 
conste o número do CPF; 
h)título de eleitor (original e cópia), para 
candidatos maiores de 18 (dezoito) anos; 
 i) comprovante de quitação eleitoral de todos os 
turnos da última eleição (original e cópia) ou 
certidão de quitação eleitoral emitida pelo site do 
Tribunal Superior Eleitoral – TSE, para 
candidatos maiores de 18 (dezoito) anos; 
 j) documento de quitação com o serviço militar, 
com validade vigente, para candidatos do sexo 
masculino com idade entre 18 (dezoito) e 45 
(quarenta e cinco) anos (original e cópia); 
 k) comprovante de endereço residencial (cópia); 
e l) requerimento de nome social para aqueles 
cuja identificação civil não reflita sua identidade 
de gênero e, por conseguinte, desejem ser 
reconhecido pelo nome social, em consonância 
com o prescrito na Resolução nº 12, de 16 de 
janeiro de 2015. 
 

08h às 

13horas 
Novatos 
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