CANDIDATOS APROVADOS E VAGAS REMANECESCENTES

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
COLÉGIO AGRÍCOLA DOM AGOSTINHO IKAS - CODAI
PROCESSO SELETIVO CODAI-UFRPE 2015.2
A abertura das turmas dos cursos Técnicos em Agropecuária e do Curso Técnico em
Alimentos estão condicionadas ao preenchimento do quantitativo mínimo de 30 (trinta) estudantes
por turma, fincando disponibilizadas as seguintes vagas remanescentes:


40 vagas para o Curso TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, sendo 20 para o turno da
manhã e 20 para o turno da tarde; e



30 vagas para o Curso TÉCNICO EM ALIMENTOS, sendo 15 para o turno da manhã e
15 para o turno da tarde.

Os interessados em ocupar estas vagas remanecentes devem compacer na Coordenação de
Registro Escolar do CODAI/UFRPE, munido dos seguintes documentos:
a.Requerimento de Matrícula preenchido e assinado pelo candidato classificado ou pelo
pai/responsável legal para os menores de 18 anos.
b.Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia).
c.Carteira de Identidade (original e cópia).
d.Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e Cópia)
e.Comprovante de residência declarada no requerimento de Matrícula (original e cópia).
f.Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, para os maiores de 18 anos
(original e cópia).
g.Documento comprobatório de regularidade com o Serviço Militar, para os maiores de 18
anos do sexo masculino (original e cópia).
h.Uma foto 3X4 (recente).
i. Comprovante de escolaridade exigida, conforme os itens abaixo:
Observação: Para os candidatos aos cursos: Técnico em Alimentos: Certificado de Conclusão do
Ensino Médio (ou antigo 2º grau) com Histórico Escolar (Ficha 19); e para o Técnico em
Agropecuária, Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou antigo 2º grau) com Histórico
Escolar (Ficha 19) ou Declaração da Unidade de Ensino para quem está cursando a 2ª ou 3ª série do
Ensino Médio concomitante. Para o Curso Técnico em Administração Empresarial e Marketing
todas as vagas foram preenchidas, devendo os candidatos não selecionados para este curso observar
as listas de remanejamento, conforme previsto no calêndário do Edital do Processo Seletivo 2015.2.
Mais informações pelos telefones: 3525-0175 / 3525-4520
São Lourenço da Mata, 07 de julho de 2015

