PROCESSO INTERNO DE VAGAS REMANESCENTES
ETEC “LAURO GOMES”

ENSINO TÉCNICO - 1º SEM/2022
(INSCRIÇÕES PARA 2º, 3º ou 4º MÓDULOS)

DE 16 A 26/11/2021
INSCRIÇÕES PRESENCIAIS NO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA ESCOLAR

Calendário do Processo:
Prova Escrita: 03/12/2021 às 19h na ETEC.
Resultado da Prova (1ª fase): 08/12/2021 às 14h
Entrevista (2ª fase): 09 e 10/12/2021

Classificação Final: 29/12/2021
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA: Será enviado convocação por e-mail na 2ª
quinzena do mês de JANEIRO/2022, de acordo com as vagas disponíveis.
OBSERVAÇÕES:
- No dia da prova escrita e entrevista, comparecer com o documento de identidade original com foto (RG).

- A classificação final dos candidatos não implica em garantia automática de vaga no Ensino Técnico.

Documentos necessários para inscrição Ensino Técnico:
-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.
-Auto avaliação: Relatar o conhecimento e/ou vivência e/ou experiência na área. O Documento deverá ser manuscrito/digitado e
assinado.

CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS NA ETEC:
2º ou 3º Módulos

4º Módulos

Administração (noite)
Automação Industrial (noite)
Contabilidade (noite)
Desenvolvimento de Sistemas (tarde)
Eletrônica (noite)
Eletroeletrônica (noite)
Informática para Internet (noite)
Logística (tarde/noite)
Mecatrônica (noite)
Química (noite)
Secretariado (tarde/noite)

Automação Industrial (noite)
Eletroeletrônica (noite)
Mecânica (manhã)
Mecatrônica (noite)

CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS NAS EXTENSÕES:
EE Carlos Pezzolo (2º ou 3º Módulos) - Administração (noite)
EE Cynira Pires dos Santos (2º ou 3º Módulos) - Logística (noite)

EDITAIS
 Edital 05-2ºModulo
 Edital 06-3ºModulo
 Edital 07-4ºModulo

