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Retificação do Edital de Seleção Interna para Progressão aos Cursos de 

Formação Específica da UNIFESP de São José dos Campos  - 2021 

 

O Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) da UNIFESP de São José dos Campos, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista a resolução aprovada na Congregação do Campus em sua 8ª 

reunião extraordinária, realizada em 28 de novembro de 2014, torna pública a Retificação do 

Edital de Seleção Interna para Progressão aos Cursos de Formação Específica da UNIFESP de São 

José dos Campos. 

6. Matrícula  

Parágrafo Único - Em virtude do agravamento da pandemia de Covid-19 e decreto de 
inserção de diversos municípios, bem como o de São José dos Campos, em fase vermelha 
do Plano São Paulo e / ou potencialidade de problemas e entraves nos serviços de 
postagens, é autorizado envio de documentos para matrícula via formulário online 
condicionado à entrega posterior dos documentos originais e cópias quando ocorrer 
retorno das atividades presenciais conforme divulgação e calendário a ser divulgado pela 
secretaria acadêmica. A não entrega no momento marcado quando do início das 
atividades presenciais acarretará na perda de vaga.   
 
6.1. Os candidatos selecionados para ocupar as vagas disponíveis deverão efetivar sua 
matrícula enviando os documentos (item 6.2) via formulário eletrônico disponível no site 
do ICT Unifesp seguindo instruções no link: 
 
https://www.unifesp.br/campus/sjc/selecaointerna/instrucoes  
 
6.3. Os seguintes documentos deverão ser anexados, em formatos PDF ou IMAGEM ( jpg, 
png) em link específico, conforme orientação no item 6.1: 
 
6.3.1.   fotocópia legível de certidão de nascimento ou casamento; 
6.3.2.   fotocópias legíveis da cédula de identidade (RG ou RNE); 
6.3.3.   fotocópias legíveis do Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão 
do Ensino Médio. 

                     a) Se o certificado estiver inserido no histórico - enviar frente e verso; 

          b) Se o certificado for um documento separado do histórico - enviar frente e verso de 
cada um desses documentos. 

6.3.4. Formulário de atualização cadastral devidamente preenchido e salvo em PDF. 

 
6.4. Os seguintes documentos deverão ser providenciados com cópias simples e com 
apresentação dos referidos originais para conferência, posteriormente, em momento 
oportuno a ser divulgado e comunicado pela secretaria acadêmica para a matrícula, 
devendo ser entregues conforme orientações futuras: 
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6.4.1.    1 (uma) foto 3x4  
6.4.2.    original e 2 (duas) fotocópias legíveis da certidão de nascimento ou casamento -  
6.4.3.    original e 2 (duas) fotocópias legíveis da cédula de identidade (RG ou RNE)  
6.4.4.  original e 2 (duas) fotocópias legíveis do Histórico Escolar do Ensino Médio e 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio.  
 

        

 

São José dos Campos, 09 de março de 2021. 


