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3. INSCRIÇÕES

PROCEDIMENTOS
Acessar as informações: e ler as

orientações para efetuar o preenchimento da ficha de inscrição. O

candidato inscrito concorre a ocupação de apenas uma vaga entre as

oferecidas.

A Coordenadoria de Vestibulares notificará o candidato que enviar a

ficha com irregularidade ou apresentar inconsistência no pagamento

da taxa de inscrição, a fim de efetuar os acertos no período de

inscrição.

Efetivar a inscrição significa que o candidato aceita de forma

irrestrita as normas previstas pelo vestibular.

www.vestibular.pucsp.br



FICHA de INSCRIÇÃO

IMPORTANTE:

-

E
F
I

O simples recolhimento da taxa não garante a inscrição. O pagamento
da taxa de inscrição só deve ser efetuado se, efetivamente, o candidato desejar
concorrer a uma vaga, porque não haverá devolução do pagamento, na hipótese da
desistência de sua participação antes ou no dia da prova.

O candidato que efetuar mais de uma inscrição será considerado inscrito na mais
recente (última).

Indique com a letra correspondente a região/cidade de sua

preferência para realizar a prova, conforme a especificação apresentada:

– Campus Perdizes

- Casos Especiais (Consulte o item Portador de Necessidades Especiais p. 6)

– Campus Sorocaba

ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail) -
Coloque o endereço eletrônico (e-

mail) que você mais utiliza. O seu

endereço eletrônico (e-mail) é

imprescindível para que possamos

manter contato com você. A

efetivação da sua inscrição poderá ser

enviada por e-mail incluindo a

informação de seu número.
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CÉDULA DE IDENTIDADE - Escreva o
número de seu R.G. e o dígito (ou outro
documento de identidade). Escreva a sigla
do Estado que expediu o documento.
Escreva a seguir o tipo de documento:

São considerados documentos de

identidade as cédulas de identidade

expedidas pela Secretaria de Segurança

Pública, pelas Forças Armadas e Polícia

Militar, as cédulas de identidade para

estrangeiros, as cédulas de identidade

fornecidas por Ordens ou Conselhos e a

carteira de motorista com foto.

Não são aceitos, por serem documentos

destinados a outros fins, a Certidão de

Nascimento, a Carteira de Trabalho, o Título

Eleitoral, a Carteira de Motorista sem foto,

o Passaporte e a Carteira de Estudante.

RG = Registro Geral
MM = Registro da Marinha
AE = Registro da Aeronáutica
CR = Conselhos Regionais
NE = Registro Nacional de Estrangeiro
OA = OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)
EX = Registro do Exército
PM = Registro da Polícia Militar

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA
-

EFETIVAR A INSCRIÇÃO -

PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS -

26.01.2012

Escreva o número de seu CPF

no local indicado, ele será

utilizado também na

matrícula.

Após

o envio da ficha de inscrição

pela internet e a confirmação,

via sistema, do pagamento da

taxa, o número de inscrição

estará disponível para consulta

no endereço

em

um prazo de até 72 horas.

O candidato portador de

algum tipo de necessidade especial, que

exija condições personalizadas (quanto à

impressão ou aplicação da prova) para

fazer as provas, deverá, necessariamente,

entregar cópia da solicitação médica ou

documento que explicite as condições

necessárias até , à Rua João

Ramalho, 182, 5º andar, Perdizes, em São

Paulo.

Para esclarecer quaisquer dúvidas, entre

em contato com a Coordenadoria de

Vestibulares da PUC-SP pelo endereço

eletrônico ou pelo

telefone (11) 3670-3344.

www.vestibular.pucsp.br

vestibular@pucsp.br
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CONSOLAÇÃO


