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CANDIDATOS APROVADOS NO VESTIBULAR 2016-1 

DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA 
A matrícula dos candidatos convocados para os Cursos Superiores de Tecnologia da 
Fatec Carapicuíba dependerá da apresentação de (02) duas fotos 3X4 recentes (uma 
para o Prontuário; outra para a Carteira Estudantil), e uma cópia autenticada em cartório 
OU cópia acompanhada do original, de cada um dos seguintes documentos: 
( ) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente 
( ) Histórico escolar do ensino médio ou equivalente (2 vias) 
( ) Certidão de nascimento ou de casamento 
( ) Cadastro de Pessoa Física - CPF 
( ) Carteira de identidade - RG 
( ) Certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, para brasileiros 
maiores de 18 anos, do sexo masculino, do dia 1º de janeiro do ano em que o candidato 
completar 18 (dezoito) anos de idade até 31 de dezembro do ano em que completar 45 
(quarenta e cinco) anos de idade 
( ) Título de Eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos, com comprovante de votação 
ou certidão de quitação eleitoral 
( ) 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; 
( ) O candidato que pretenda obter aproveitamento de estudos em disciplina(s) já 
realizada(s) em outro curso superior deverá apresentar a  documentação referente à 
carga horária, ementa e programa da(s) disciplina(s) cursada(s) e histórico escolar da 
instituição de ensino superior de origem. 
Fonte: Manual do Candidato – Vestibular Fatec 2016-1 
 
 
OBSERVAÇÕES 
Caso o candidato não efetue a matrícula na data e no horário fixado perderá o direito à 
vaga e não será incluído nas chamadas seguintes. 
Datas: Dias 19 e 20 de janeiro/2016 (convocados em primeira chamada) 
Data: 22 de janeiro/2016 (convocados em segunda chamada) 
Horário de atendimento: Das 10:00 hs às 20:00 hs 
Local: Rua Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correia – Carapicuíba - SP 
Tel: (11) 4184-8404 ramal 721 – Sra. Vanessa Lopes – Diretoria Acadêmica 
 
Boa sorte nos estudos! 
Profª Dra. Marcia Pires de Araújo 
              Diretora 


