
Matrícula online pelo e-mail matricula.pep@ifsp.edu.br 

 

As atividades presenciais continuam suspensas em nossa instituição e as matrículas serão 

EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET, para isso, toda a documentação deve ser digitalizada 

e enviada para o e-mail matricula.pep@ifsp.edu.br.  

Para dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp (18) 3281-9586. 

 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 

PARA TODOS OS CURSOS 

1. Formulário específico para matrícula online dos cursos técnicos 

2. Autorização de Matrícula Estudante Menor (para estudantes menores de 18 anos) 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

1. Histórico Escolar do Ensino Fundamental. Na falta do Histórico Escolar, pode ser 

enviado um ATESTADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Modelo disponível em: https://pep.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1905-a-cra-

divulgou-a-lista-com-os-estudantes-convocados-para-matricula-dos-cursos-da-

educacao-basica-integrado-em-informatica-e-mecatronica-tecnico-em-

administracao-edificacoes-e-eletrotecnica 

2. Documento de identidade oficial com foto e número de CPF (RG, carteira de 

habilitação) ou Célula de Identidade para estrangeiros (RNE); 

3. Regularidade do CPF disponível em: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.

asp 

4. Foto 3x4 recente 

5. Comprovante de endereço atualizado 

6. Documento de identidade oficial com foto e número de CPF (RG, carteira de 

habilitação) ou Célula de Identidade para estrangeiros (RNE) do responsável legal. 

 

PARA QUEM FOI CONVOCADO PARA VAGAS DO TIPO L1, L2, L3 e L4: 
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1. A comprovação de conclusão do Ensino Fundamental deve comprovar que o 

candidato cursou integralmente o Ensino Fundamental em instituição pública de 

ensino. 

 

PARA QUEM FOI CONVOCADO PARA VAGAS DO TIPO L1 E L2: 

1. Será necessário fazer a comprovação de renda familiar. 

2. Deverá ser enviado no e-mail RG, CPF e todos os documentos que comprovem a 

situação (empregado, desempregado, autônomo) e a renda de todos os 

membros da família que residem no mesmo domicílio, ou seja, que coabitam o 

mesmo lar, de acordo com o Anexo II da PORTARIA NORMATIVA Nº 18 DE 11 DE 

OUTUBRO DE 2012, que dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em 

instituições federais de ensino, de que trata a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, 

e o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012: 

 

TRABALHADORES ASSALARIADOS 

a) Contracheques; 

b) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; 

c) CTPS registrada e atualizada; 

d) CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 

empregada doméstica; 

e) Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 

f) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

ATIVIDADE RURAL 

a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; 

b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; 

c) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato 

ou a membros da família, quando for o caso; 



d) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 

jurídicas vinculadas; 

e) Notas fiscais de vendas. 

 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

a) Extrato mais recente do pagamento de benefício; 

b) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; 

c) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 

a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; 

b) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato 

ou a membros de sua família, quando for o caso; 

c) Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 

compatíveis com a renda declarada; 

d) Extratos bancários dos últimos três meses. 

 

RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

a) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 

houver. 

b) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado 

dos três últimos comprovantes de recebimentos. 

 

DESEMPREGADOS, TRABALHADOR SEM RENDA OU COM TRABALHO INFORMAL 

a) Cópia da CTPS com a folha de identificação e o último registro de trabalho; 

b) Declaração de renda - Trabalhador sem renda ou com trabalho informal; 



TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

1. Histórico Escolar do Ensino Fundamental. Na falta do Histórico Escolar, pode ser 

enviado um ATESTADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Modelo disponível em: https://pep.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1905-a-cra-

divulgou-a-lista-com-os-estudantes-convocados-para-matricula-dos-cursos-da-

educacao-basica-integrado-em-informatica-e-mecatronica-tecnico-em-

administracao-edificacoes-e-eletrotecnica 

2. Atestado de matrícula no Ensino Médio (para aqueles que ainda não concluíram o 

Ensino Médio) 

3. Histórico Escolar do Ensino Médio. Na falta do Histórico Escolar, pode ser enviado um 

ATESTADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO 

Modelo disponível em: https://pep.ifsp.edu.br/index.php/ultimas-noticias/1905-a-cra-

divulgou-a-lista-com-os-estudantes-convocados-para-matricula-dos-cursos-da-

educacao-basica-integrado-em-informatica-e-mecatronica-tecnico-em-

administracao-edificacoes-e-eletrotecnica 

4. Documento de identidade oficial com foto e número de CPF (RG, carteira de 

habilitação) ou Célula de Identidade para estrangeiros (RNE); 

5. Regularidade do CPF disponível em: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.

asp 

6. Foto 3x4 recente 

7. Quitação eleitoral (para os maiores de 18 anos) disponível em: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-de-eleitor/situacaoeleitoral/consulta-por-nome 

8. Certidão de alistamento militar ou carteira de reservista, ou, ainda, certificado de 

dispensa militar (apresentação obrigatória para homens entre 18 e 45 anos); 

9. Comprovante de endereço atualizado 

10. Documento de identidade oficial com foto e número de CPF (RG, carteira de 

habilitação) ou Célula de Identidade para estrangeiros (RNE) do responsável legal 

(para os menores de 18 anos). 

 

PARA QUEM FOI CONVOCADO PARA VAGAS DO TIPO L1, L2, L3 e L4: 

2. A comprovação de conclusão do Ensino Fundamental deve comprovar que o 

candidato cursou integralmente o Ensino Fundamental em instituição pública de 

ensino. 
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PARA QUEM FOI CONVOCADO PARA VAGAS DO TIPO L1 E L2: 

3. Será necessário fazer a comprovação de renda familiar. 

4. Deverá ser enviado no e-mail RG, CPF e todos os documentos que comprovem a 

situação (empregado, desempregado, autônomo) e a renda de todos os 

membros da família que residem no mesmo domicílio, ou seja, que coabitam o 

mesmo lar, de acordo com o Anexo II da PORTARIA NORMATIVA Nº 18 DE 11 DE 

OUTUBRO DE 2012, que dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em 

instituições federais de ensino, de que trata a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, 

e o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012: 

 

TRABALHADORES ASSALARIADOS 

a) Contracheques; 

b) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; 

c) CTPS registrada e atualizada; 

d) CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 

empregada doméstica; 

e) Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 

f) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

ATIVIDADE RURAL 

a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; 

b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; 

c) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato 

ou a membros da família, quando for o caso; 

d) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 

jurídicas vinculadas; 

e) Notas fiscais de vendas. 

 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS 



a) Extrato mais recente do pagamento de benefício; 

b) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; 

c) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 

a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; 

b) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato 

ou a membros de sua família, quando for o caso; 

c) Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, 

compatíveis com a renda declarada; 

d) Extratos bancários dos últimos três meses. 

 

RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

a) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 

houver. 

b) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado 

dos três últimos comprovantes de recebimentos. 

 

DESEMPREGADOS, TRABALHADOR SEM RENDA OU COM TRABALHO INFORMAL 

a) Cópia da CTPS com a folha de identificação e o último registro de trabalho; 

b) Declaração de renda - Trabalhador sem renda ou com trabalho informal; 

 

 


