SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ.
DIREÇÃO-GERAL CAMPUS LARANJAL DO JARI

RETIFICAÇÃO Nº 01
EDITAL N.º 003/2018 – SERESC/CAMPUS LJ/IFAP
A Diretora Geral do Campus Laranjal do Jari – IFAP, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Portaria nº 1.923/2017/GR/IFAP, torna pública a Retificação Nº 01, ao EDITAL N.º
003/2018 – SERESC/CAMPUS LJ/IFAP. Os demais itens não abrangidos por esta retificação
permanecem inalterados.
Onde se lê:
ANEXO I
REQUERIMENTO
Processo nº: _____________________________________

REQUERIMENTO Nº

NOME:

CPF:

CURSO

INGRESSO:

Assinale a solicitação:
( )Colação de Grau/Diploma Superior - 60 dias ( ) Diploma Curso Técnico – 60 dias
( )Colação de Grau em Gabinete-Superior - ( ) Apressamento do Diploma – 15 dias úteis
15dias
Justificativa:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Documentos em anexo:
( ) Cópia da Certidão de Registro Civil ou de Casamento;
( ) Cópia de Documento de Identificação, com foto, contendo nº do RG e Órgão Expedidor;
( ) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
( ) Comprovante de Residência;
( ) Histórico Escolar do Ensino Médio ou Fundamental (integrado);
( ) Ata de Defesa do TCC;
( ) Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio ou Fundamental (integrado);
( ) Certificado de Reservista, Título Eleitoral e Comprovante de Quitação Eleitoral;
( ) Declaração de “Nada Consta” da Biblioteca;
( ) Declaração de Entrega da versão final do TCC (Biblioteca), para os cursos superiores;
( ) Documento com justificativa para Colação em Gabinete / Apressamento do Diploma.
Observação 1: Em caso de solicitação por representante legal, deverá ser entregue o instrumento
público ou particular de procuração, com firma reconhecida em Cartório e com validade de até 06
(seis) meses, estabelecendo poderes específicos de representação, e a cópia do documento de
identidade do procurador, além dos demais documentos listados acima.
Observação 2: O prazo para emissão do Diploma é de até 60 dias, contado a partir da data da
colação de grau (ENSINO SUPERIOR) e a partir da solicitação de emissão (ENSINO TÉCNICO).
Laranjal do Jari – AP, ____/____/________.
_______________________________________
Assinatura do Aluno(a) ou Requerente

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ.
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Leia-se:
ANEXO I
REQUERIMENTO
Processo nº: _____________________________________

REQUERIMENTO Nº

NOME:

CPF:

CURSO

INGRESSO:

Assinale a solicitação:
( )Colação de Grau/Diploma Superior - 60 dias ( )Colação de Grau/Diploma Curso Técnico –
( )Colação de Grau em Gabinete-Superior - 60 dias
15dias
( ) Apressamento do Diploma – 15 dias úteis
Justificativa:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Documentos em anexo:
( ) Cópia da Certidão de Registro Civil ou de Casamento;
( ) Cópia de Documento de Identificação, com foto, contendo nº do RG e Órgão Expedidor;
( ) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
( ) Comprovante de Residência;
( ) Histórico Escolar do Ensino Médio ou Fundamental (integrado);
( ) Ata de Defesa do TCC;
( ) Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio ou Fundamental (integrado);
( ) Certificado de Reservista, Título Eleitoral e Comprovante de Quitação Eleitoral (Para maiores
de 18 anos);
( ) Declaração de “Nada Consta” da Biblioteca;
( ) Declaração de Entrega da versão final do TCC (Biblioteca), para os cursos superiores;
( ) Documento com justificativa para Colação em Gabinete / Apressamento do Diploma.
Observação 1: Em caso de solicitação por representante legal, deverá ser entregue o instrumento
público ou particular de procuração, com firma reconhecida em Cartório e com validade de até 06
(seis) meses, estabelecendo poderes específicos de representação, e a cópia do documento de
identidade do procurador, além dos demais documentos listados acima.
Observação 2: O prazo para emissão do Diploma é de até 60 dias, contado a partir da data da
colação de grau (ENSINO SUPERIOR) e a partir da solicitação de emissão (ENSINO TÉCNICO).
Laranjal do Jari – AP, ____/____/________.

_______________________________________
Assinatura do Aluno(a) ou Requerente

