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EDITAL SMP Nº 008 /2018  
 
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O CURSINHO 
POPULAR EREMIAS DELIZOICOV  
  
  
A coordenação do Cursinho Popular Eremias Delizoicov do IFSP – Campus São Miguel 

Paulista torna público o edital para inscrições no processo seletivo para turma de 
alunos do ano de 2018.   

  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

1.1. O processo de seleção de alunos 2018 do Cursinho Popular Eremias Delizoicov 

do IFSP – Campus São Miguel Paulista será regido por este Edital, avisos e atos 
complementares.   
1.2. Serão disponibilizadas 40 (cinquenta) vagas para este processo seletivo, sendo 

15 vagas reservadas para jovens e adultos que integrem organicamente movimentos 
sociais comprometidos com a mudança social e defesa das minorias e 5 para pessoas 

que estejam cumprindo pena em regime semi-aberto ou aberto. 

1.3. Não serão cobradas taxas referentes a matrícula ou mensalidade do cursinho.   
  
2. DO CURSINHO POPULAR EREMIAS DELIZOICOV DO IFSP – CÂMPUS 

SÃO MIGUEL PAULISTA 

2.1. O Cursinho Popular Eremias Delizoicov do IFSP – Campus São Miguel Paulista é 

uma iniciativa de alunos dos cursos superiores de graduação de diversos Campus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) para a 

inserção de jovens, prioritariamente oriundos da rede estadual e municipal de ensino, 
na universidade pública.   
2.2. O Cursinho Popular Eremias Delizoicov do IFSP – Campus São Miguel Paulista é 
um projeto ligado ao Programa Institucional de Cursinhos Populares do IFSP. 

2.3. O cursinho será realizado no IFSP – Campus São Miguel Paulista, localizado à 

Rua Tenente Miguel Délia, nº 105, Vila Rosária – São Paulo.   
2.4. As aulas são ministradas de segunda-feira a sexta-feira, das 19h às 22h.  
  

3. DO PÚBLICO ALVO   

3.1. Alunos que estejam regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio 

de escolas públicas.  

3.2. Pessoas que já concluíram o Ensino Médio em escolas públicas. 

3.3. Serão reservadas vagas para perfis específicos, conforme o item 2.1 desse edital. 

Caso essas vagas não sejam preenchidas, as mesmas serão ofertadas para pessoas 

que se enquadrem nos perfis descritos nos itens 3.1 e 3.2 desse edital. 

3.4. Se, obedecidos os critérios acima citados, ainda houver vagas remanescentes, 
elas serão estendidas para público em geral. 

  
4. DAS INSCRIÇÕES   

4.1. A inscrição do candidato nesta seleção implicará o conhecimento e a aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento.   
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4.2. DA INSCRIÇÃO   
4.2.1. A inscrição se dará mediante o preenchimento do formulário online no link: 

https://goo.gl/forms/zrmY4NNscKrpi52A2  

4.2.2. A inscrição poderá ser feita presencialmente na secretaria do Campus São 

Miguel Paulista, localizado à Rua Tenente Miguel Délia, nº 105, Vila Rosária – São 

Paulo. 

4.2.3. O período de inscrições será do dia 23/04/2018, às 17h até dia 03/05/2018, às 

17h.  
   

5. DA SELEÇÃO   

5.1. A seleção será realizada por meio de sorteio, que ocorrerá, nas dependências do 
Campus São Miguel Paulista, no dia 04/05/2018, às 10h.  

5.2. É facultado aos inscritos acompanhar o sorteio presencialmente.  

6.3. O sorteio será realizado pelos servidores da administração do campus. 

  

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS   

6.1. A lista final de classificados e convocados para matrícula será divulgada no dia 
04/05/2018, às 14h e será disponibilizada na página do campus: http://smp.ifsp.edu.br.  

  

7. DA MATRÍCULA   

7.1. Os candidatos selecionados deverão comparecer no Campus São Miguel Paulista 
do IFSP para efetuar matrícula nos dias 04/05/2018 e 07/05/2018, das 13h às 19h.   
7.2. A documentação (Originais e cópias) necessária para efetivar a matrícula é:   
7.2.1. RG e CPF;   
7.2.2 Atestado de matrícula ou declaração de conclusão, para estudantes conforme 
itens 3.1 e 3.2 deste edital;   

7.2.3 Comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone, fatura de cartão ou 
contrato de aluguel no nome do aluno ou responsável);   
7.2.4 Comprovante de enquadramento na reserva de vagas definida no item 1.2 deste 

edital. 

7.2.7.1 A validade desses comprovantes será avaliada pela coordenação do projeto. 

 

8. DO INÍCIO DO CURSO   

8.1. O início do curso está previsto para o dia 08/05/2018.   

8.2. A data poderá sofrer alteração ou ser prorrogada, se necessário. Caso isto ocorra, 

será divulgada nova data na divulgação do resultado final dos classificados.  

  

9. DO CRONOGRAMA   

EVENTO  DATA / PERÍODO  

Período para inscrições 23/04/2018 a 03/05/2018 às 17h 

Sorteio de vagas  
04/05/2018 às 10h 

Divulgação da lista de classificados 

(resultado final)   
04/05/2018  às 14h 

Matrícula  04/05/2018 e 07/05/2018 das 14h às 

19h 

Início do curso  08/05/2018  

https://goo.gl/forms/zrmY4NNscKrpi52A2
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10.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
10.1. O candidato inscrito assume a aceitação total das normas constantes neste 

Edital.  

10.2. Será eliminado, em qualquer época, o candidato que houver apresentado 

documentos ou informações falsas ou outros meios ilícitos, em qualquer fase deste 
processo seletivo.  

10.3 Serão excluídos os candidatos selecionados, classificados e aprovados que não 

comparecerem para efetuar a matrícula.   

10.4 Será de inteira responsabilidade do candidato a procura pelas informações 

referentes ao andamento do processo seletivo. As informações poderão ser obtidas 

pelo endereço eletrônico http://smp.ifsp.edu.br.  

10.5 O presente Edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo, a 

qualquer tempo, desde que motivos supervenientes, legais ou relevantes que assim o 
determinem, sem que isso venha a gerar direitos ou obrigações em relação aos 

interessados.  

10.6 Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Direção Geral 
do Campus São Miguel Paulista do IFSP.  

  

  

  

  

_______________________________________  

Fábio Donizete Bueno 

Coordenador do projeto Cursinho Popular Eremias Delizoicov do 

IFSP – Campus São Miguel Paulista 

  

*O original encontra-se assinado e arquivado.  

  

     
  
 


