_____________________________________________________________________________________

EDITAL n.º 02 de 12 de agosto de 2019.

A Escola Técnica Estadual Gustavo Teixeira, município de São Pedro, atendendo o disposto no § 3.º do Artigo 62 do
Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, torna
pública a abertura de inscrições para o Processo Especial de Seleção de Candidatos para o Preenchimento de
Vagas Remanescentes do Curso Técnico em Finanças, para o primeiro módulo, do 2º semestre do ano letivo de
2019.

I. Das disposições preliminares
As vagas a que diz respeito este processo de seleção de candidatos serão aquelas originadas pelo não preenchimento
no vestibulinho segundo semestre de 2019.
PRÉ-REQUISITOS PARA INGRESSO
O candidato deverá possuir o certificado de conclusão do Ensino Fundamental nas modalidades: regular ou Educação
de Jovens e Adultos - EJA ou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA,
para ingresso:
2. Para candidato que concluiu ou está cursando o Ensino Médio regular possuir Certificado de Conclusão do Ensino
Médio ou declaração que está matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio. Para candidato que concluiu ou está
cursando a Educação de Jovens e Adultos - EJA ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens
e Adultos - ENCCEJA: • possuir Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou • Declaração que está matriculado, a
partir do 2º semestre do EJA ou • 2 (dois) certificados de aprovação em áreas de estudos do EJA ou • Boletim de
aprovação do ENCCEJA enviado pelo MEC ou • Certificado de aprovação do ENCCEJA em 2 (duas) áreas de estudos
avaliadas. Para candidato que tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM até a edição de 2016: •
possuir Certificado ou Declaração de conclusão do Ensino Médio expedido por órgão competente.

II. Das inscrições

1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período 19/08/2019 a 23/08/2019, na Secretaria
Acadêmica da Etec Gustavo Teixeira, no horário das 8h00 às 16h00.
2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:
2.1. Requerimento próprio, fornecido pela Escola, completamente preenchido;
2.3. Cópia Simples da Cédula de Identidade (RG);
2.4. Cópia simples do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio / 2. º Grau ou declaração firmada pela direção
da escola de origem de que está matriculado na 2.ª ou 3.ª série do Ensino;
3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, por Internet, condicional ou fora do prazo.
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4. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre
as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

III - Do Processo de Avaliação

1. O processo será realizado em uma única etapa através de:
Avaliação Escrita que se realizará em 26/08/2019 com horário de início as 19h e término às 21h.
1.1. O candidato deverá chegar com 30 minutos de antecedência para a realização do certame;
1.2. O candidato que chegar atrasado será eliminado do processo de vagas remanescentes de Técnico em
Finanças.
A avaliação escrita será composta de 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa e 15 (quinze) de Matemática,
de nível fundamental.
A avaliação é classificatória. Será considerado classificado o candidato que obtiver 50% de acertos. O número
de vagas remanescentes oferecidas será de acordo com as necessidades da Etec. A classificação final será
divulgada na própria Etec em 27/08/2019 a partir das 15h30.
IV. Da convocação para a matrícula
CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA DO PROCESSO SELETIVO-VESTIBULINHO VAGAS REMANESCENTES DO 2º
SEMESTRE 2019
A lista de convocação seguirá o critério de classificação dos candidatos em ordem decrescente de notas finais, até o
preenchimento de todas as vagas disponíveis, para o curso de Técnico em Finanças, período noturno, oferecido na
Etec Gustavo Teixeira. As vagas oferecidas não serão, em nenhuma hipótese, destinadas aos processos de
transferência, reclassificação ou aproveitamento de estudos.
V. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA PARA CANDIDATOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO-VAGAS
REMANESCENTES - VESTIBULINHO DO 2º SEMESTRE DE 2019 PARA O 1º MÓDULO - PARA O CURSO DE
ENSINO TÉCNICO EM FINANÇAS (PRESENCIAL)
Para efetivar a matrícula, os candidatos convocados, deverão se apresentar na Etec Gustavo Teixeira nos dias
28/08/2019 e 29/08/2019 das 8h00 às 16h00 e apresentar os seguintes documentos:
I- 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.
II- Documento de identidade, fotocópia e apresentação do original expedido pela Secretaria de Segurança Pública
(RG), pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar ou Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade
ou Carteira Nacional de Habilitação, dentro da validade ou com até 30 (trinta) dias do vencimento de sua validade
conforme legislação em vigor, ou documento expedido por Ordem ou Conselho Profissional (exemplo: OAB, CREA,
COREN, CRC e outros). No caso da apresentação de um destes documentos o aluno deverá apresentar posteriormente
o RG (fotocópia e original), expedido pela Secretaria de Segurança Pública, em até 60 dias. Em caso de perda, roubo
ou extravio de “documento de identidade”, o candidato deverá levar e apresentar obrigatoriamente a via original e uma
cópia do:
a) Boletim de Ocorrência Policial ou Declaração/Certidão de Extravio de Documento, datado de no máximo 6 (seis)
meses antes do dia do Exame, justificando o fato ocorrido, bem como duas fotos 3x4 recente.
b) Certidão/registro de nascimento, bem como duas fotos 3x4 recente para o candidato portador do protocolo do
documento de identidade (RG) expedido pela Secretaria de Segurança Pública ou de protocolo de RNE expedido pelo
Departamento de Polícia Federal competente. A certidão de casamento substitui a certidão/registro de nascimento.
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III- Certidão de casamento ou nascimento preferencialmente atualizada, fotocópia e apresentação do original.
IV- CPF, fotocópia e apresentação do original.
V- 2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais.
VI- Para os candidatos classificados para o 1º módulo dos Cursos de Ensino Técnico (presencial):
a) Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, uma fotocópia simples com apresentação do
original; OU b) Declaração de Conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem,
documento original; OU c) Declaração que está matriculado a partir da 2ª série do Ensino Médio, documento original;
OU d) Para os candidatos que concluíram ou estão cursando 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 histórico
serão emitidos, documento original OU Declaração que está matriculado, a partir do 2º semestre/termo da EJA,
documento original OU 2 (dois) Certificados de Aprovação em áreas de estudos da EJA, uma fotocópia simples com
apresentação do original OU Boletim de aprovação do ENCCEJA emitido e enviado pelo MEC, uma fotocópia simples
com apresentação do original OU Certificado de Aprovação do ENCCEJA em 2 (duas) áreas de estudos avaliadas,
emitido e enviado pelo MEC, uma fotocópia simples com apresentação do original OU Documento(s) que comprove(m)
a eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas, uma fotocópia simples com apresentação do original; OU e) Para os
candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM até a edição de 2016 - Certificado ou Declaração
de Conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação do Estado
correspondente.
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VI - Disposições Finais

1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Responsável pelo Processo de Seleção de
Alunos para o preenchimento de vagas remanescentes no Curso Técnico em Finanças, ouvida a Diretora da
ETEC.

Controle do Mural

Afixado em

Retirado em

São Pedro, 12 de agosto de 2019.

Márcia Herculano da Silveira
RG 25.980.354-6
Diretora de Escola Técnica
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