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1) O candidato convocado, quando do ato da
matrícula, deverá entregar:

01 cópia simples, se acompanhada do
original dos seguintes documentos:

a) Histórico Escolar do Ensino Médio ou
equivalente;

b) Certificado de Conclusão do Ensino Médio
ou equivalente. Caso o aluno ainda não
tenha o Certificado, deverá apresentar uma
Declaração, informando que está cursando o
3º Ano do Ensino Médio, comprometendo a
entregá-lo até o início do ano letivo de 2021.

c) Documento de Identidade (sendo menor
de 18 anos, entregar, também, cópia do RG
do pai ou responsável legal);

d) Cadastro de Pessoa Física – CPF (sendo
menor de 18 anos, entregar, também,

cópia do CPF do pai ou responsável legal),
Certidão de Nascimento ou Casamento;

e) Certidão de Nascimento ou Certidão de
Casamento;

f) Comprovante de residência (conta de luz
ou de telefone, contendo CEP);

g) Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais (emitido pela Faculdade Santa
Marcelina Muriaé), devidamente assinado
pelo candidato ou por seu responsável legal.
O responsável legal, por ocasião da
matrícula, deve acompanhar o candidato, no
caso de ser menor de 18 (dezoito) anos.



2) O candidato que entregar documento
de Conclusão de Curso do Ensino Médio
ou equivalente, realizado no exterior, deve
também apresentar documento de
equivalência formal do referido curso,

expedido pela Secretaria de Estado da
Educação, com data de emissão anterior a
da realização da matrícula.

3) A matrícula somente será efetivada
mediante entrega:

a) dos documentos relacionados nos itens
2 e 3.

b) do comprovante de quitação da
primeira parcela da semestralidade;

c) do Requerimento de Matrícula e o
Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais, devidamente assinados pelo
candidato ou por seu responsável
legal, se menor de 18 (dezoito) anos;

d) Perderá o direito à vaga no curso da
Faculdade Santa Marcelina Muriaé, o
candidato convocado que não realizar sua
matrícula no prazo estabelecido no
presente Edital e não apresentar, no
mesmo ato, os documentos exigidos.


