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2016

IFC - VIDEIRA



  

O que você precisa ter em mãos 
para se inscrever nos cursos do IFC

● Nº do CPF;
● Nº do RG;
● Número de telefone celular ou fixo;
● Saber seu endereço corretamente;
● Ter um e-mail.



  

Datas importantes

O quê? Quando? Onde?

1 Inscrições 17 /08 até 02/10 No site: www.ingresso.ifc.edu.br

2 Último dia para pagamento 
da inscrição

06/10 Nas agências do Banco do Brasil no 
valor de R$10,00.

3 Publicação
Das inscrições no site.

14/10 No site: www.ingresso.ifc.edu.br

4 Impressão do comprovante de 
inscrição

09/11 a 22/11 No site: www.ingresso.ifc.edu.br

5 Prova 22/11 O local está escrito no comprovante de 
inscrição

6 Publicação da lista de aprovados 21/12 No site: www.ingresso.ifc.edu.br

Datas importantesDatas importantesDatas importantes

Outras datas confira no edital em:

http://ingresso.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/6/2014/04/Edital_262.2015_ExameClassific
a%C3%A7%C3%A3o2016ASSINADO.pdf)

http://ingresso.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/6/2014/04/Edital_262.2015_ExameClassifica%C3%A7%C3%A3o2016-ASSINADO.pdf
http://ingresso.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/6/2014/04/Edital_262.2015_ExameClassifica%C3%A7%C3%A3o2016-ASSINADO.pdf


  

Se você for portador de 
necessidade específica

● Deverá entregar laudo médico  para comprovação da necessidade 
específica e/ou tempo adicional até o dia 09/10/2015!

● Se esse for o seu caso, consulte item 5 do edital no link abaixo:

 

http://ingresso.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/6/2014/04/Edi
tal_262.2015_ExameClassificação2016-ASSINADO.pdf

● No dia 14/10 você pode consultar se sua solicitação foi aceita no site: 
www.ingresso.ifc.edu.br

http://ingresso.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/6/2014/04/Edital_262.2015_ExameClassifica%C3%A7%C3%A3o2016-ASSINADO.pdf
http://ingresso.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/6/2014/04/Edital_262.2015_ExameClassifica%C3%A7%C3%A3o2016-ASSINADO.pdf
http://ingresso.ifc.edu.br/


  

Passos para inscrição:

1 – Acesse o site: www.ingresso.ifc.edu.br

2 -  Clique em inscrições exame 2016:

http://www.ingresso.ifc.edu.br/


  

3 – Abrirá esta “janela”:



  

● Clique em “ Nova Inscrição”:



  

● Complete com seus dados.
● Anote sua senha, com ela você vai acessar a 

todas as etapas deste exame de seleção.



  

Confira seus dados: 

● Se estiverem corretos clique em: Confirmo que os 
dados acima são reais e estão corretos e clique em 
inscrever.

● Se tiver algum erro clique em limpar e corrija. Depois 
confirme e clique em inscrever.



  

● Se após concluída a inscrição, você verificar 
inconsistências, é possível fazer outra, 
sendo que somente a última será válida. 

● Depois de inscrito você receberá um e-mail 
de confirmação.

● Também poderá imprimir seu boleto no valor 
de R$10,00 e pagar até dia 06/10/2015 nas 
agências do Banco do Brasil.
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