
 
 
 

EDITAL PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS/A S AOS CURSOS DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NAS FO RMAS INTEGRADA E 

SUBSEQUENTE (PÓS MÉDIO) 
 
 

9. M A T R Í C U L A  
 
 

9.1. Os/as candidatos/as aos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio tanto na forma 

Subsequente (Pós-médio) quanto na forma Integrada, deverão procurar as Unidades onde são ofertados 

os cursos para efetuar a matrícula, que será feita seguindo a ordem de classificação, nos dias 26 e 27 de 

janeiro de 2011 , das 16 às 21 horas, com os seguintes documentos:  

 

9.1.1. No caso dos/as candidatos/as aos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 

forma Integrada :  

a) Documentos pessoais: Cópia e original da Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade e CPF (caso 

possua).  

b) Histórico escolar original ou declaração original emitida pela escola onde o estudante concluiu o Ensino 

Fundamental (a declaração deverá estar dentro do prazo de validade, que são de 30 dias, contados a 

partir da data de emissão). 

c) Duas fotos 3x4. 

d) Comprovante de endereço. 

 

9.1.2. No caso dos/as candidatos/as aos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 

forma Subsequente (Pós-médio ):  

a) Documentos pessoais: Cópia e original de Carteira de Identidade e CPF. 

b) Histórico escolar original ou declaração original emitida pela escola onde o estudante concluiu o Ensino 

Médio, (a declaração deverá estar dentro do prazo de validade, que são de 30 dias, contados a partir da 

data de emissão). 

c) Duas fotos 3x4. 

d) Comprovante de endereço. 

 

9.2. Após vencido o prazo de matrícula, caso haja vagas remanescentes, estas serão ofertadas aos/às 

candidatos/as que ficaram classificados/as abaixo do limite das vagas. 

 

9.3. Nesse caso citado no item 9.2., os/as candidatos deverão procurar a Unidade onde é ofertado o curso 

de seu interesse no dia 28 de janeiro de 2011 , das 16 às 21 horas, para verificar se há vaga 

remanescente para o curso e, se houver, sendo possível de acordo com a sua classificação, realizar a 

matrícula. 

 

 

 

 


