
Processo Seletivo-Vestibulinho - 1º semestre 2017 

1ª Lista de convocação e matrícula 

08 e 09/02/2017 

 
ETEC PARQUE DA JUVENTUDE 

 

Curso 
Vagas 

disponíveis 

Classificados e 

Convocados 

Agentes do Brincar 30 01 a 30 

Práticas em Mídias Sociais 30 01 a 30 

 

Documentos necessários para efetivação da matrícula: 
 
1.  requerimento de matrícula (fornecido pela Etec Parque da Juventude). Caso o candidato seja menor 

de 16 (dezesseis) anos, no momento da matrícula, deverá estar assistido por seu representante legal 
(pai, mãe, curador ou tutor), o qual assinará o requerimento de matrícula; 

2.  documento de identidade, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório, 
expedido pela Secretaria de Segurança Pública (RG), ou cédula de identidade de estrangeiro (RNE) 
dentro da validade ou Carteira Nacional de Habilitação, dentro da validade, com foto (CNH modelo 
novo) e CPF; 

3a. para os candidatos que concluíram o Ensino Médio regular - histórico escolar com certificado de 
conclusão do Ensino Médio, uma fotocópia simples com apresentação do original OU declaração de 
conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, documento original; 

3b.  para os candidatos que concluíram o Ensino de Educação de Jovens e Adultos - EJA ou o Exame 
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA - histórico escolar, com 
certificado de conclusão do Ensino Médio, uma fotocópia simples com apresentação do original OU 
declaração de conclusão do Ensino Médio, firmada pela direção da escola de origem, contendo a 
data em que o certificado e o histórico serão emitidos, documento original; 

3c.  para os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM –Certificado ou 
declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria de 
Educação do Estado correspondente; 

4.  o candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item   “escolaridade pública”, 
deverá apresentar declaração escolar OU histórico escolar contendo o detalhamento das séries 
cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5ª a 8ª 
série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas, uma fotocópia simples 
com apresentação do original; 

5.        a declaração escolar deverá ser elaborada conforme o modelo disponibilizado no anexo deste Edital; 
6.    o candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item “escolaridade pública”, caso 

não comprove ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
em instituições públicas, será impedido de realizar a sua matrícula, conforme consta no Artigo 6º 
do Decreto Estadual nº 49.602/05 “constatada, a qualquer tempo, a falsidade das informações 
constantes dos documentos, sujeitar-se-á o infrator às penalidades previstas na legislação civil e 
penal e terá cancelada sua matrícula junto à respectiva instituição”, não havendo possibilidade de 
reclassificação; 

7.  2 fotos 3x4 recentes e iguais; 
8. cópia de comprovante de residência com CEP, em nome do candidato ou de seu representante legal. 


