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 VAGAS REMANESCENTES 

ETEC “LAURO GOMES” 

ENSINO TÉCNICO - 1º SEM 2021 

DE 28/11 A 14/12/2020 

através do link  
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ENSINO TÉCNICO 1º sem 2021 

Resultado da 1ª fase: 15/12/2020 

Entrevistas: 16 a 18/12/2020 

Classificação Final: 18/01/2021 

Convocação para matrícula: Por e-mail de acordo 

com as vagas disponíveis. 

Matrículas: 28 e 29/01/2021 

 

 

 



Documentos necessários:  
-Cópia simples da Cédula de Identidade (RG); 
-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 no 2ª ou 3ª 
série do Ensino Médio ou dos certificados de eliminação de no mínimo 4 (quatro) 
disciplinas ou certificado de aprovação em 2(duas) áreas de estudos para candidato que 
tenha cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA); 
-Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em Cursos 
Técnicos; 
-Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino que tenham 
pertinência com o curso pretendido pelo Candidato; 
-Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para comprovação de 
competências adquiridas no trabalho: 
-Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional; 
-Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN; 
-Cópia de contrato social para proprietários de empresa. 
-Currículo Vitae.  
-Autoavaliação: Relatar o conhecimento e/ou vivência e/ou experiência na área. O 
Documento deverá ser manuscrito/digitado e assinado. (escanear e salvar em PDF) 



PROCESSO INTERNO DE 

 VAGAS REMANESCENTES 

ETEC “LAURO GOMES” 
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ENSINO MÉDIO 

Prova: 10/02/2021 às 14h na Etec Lauro Gomes 

Classificação e  convocação para matrícula:  

17/02/2021 às 16h 

Matrículas: 18 e 19/02/2021 
Obs.: A classificação final dos candidatos não implica em garantia 
automática de vaga no Ensino Médio da Etec. 

Documentos Necessários p/ inscrição: 
-Cópia do R.G. 



-Declaração de matrícula da escola de origem ou histórico escolar 
comprovando os estudos anteriores realizados no Ensino Médio, 
correspondente a série anterior. 

Ensino Técnico Integrado ao Médio/M-TEC 

Prova: 10/02/2021 às 14h na Etec Lauro Gomes 

Resultado da 1ª fase: 17/02/2021 às 16h 

Avaliação prática: 18 e 19/02/2021 na Etec 

Classificação final e convocação para matrícula: 

24/02/2021 

Matrículas: 25 e 26/02/2021 

A classificação final dos candidatos não implica em garantia 
automática de vaga no Etim/M-Tec da Etec. 


