PROCESSO ESPECIAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES

1º SEM/2019 - TÉCNICO
Inscrições somente na Secretaria da ETEC:

De 05 a 14/11/2018
2ª, 3ª e 5ª feiras
Das 9h às 12h20
Das 14h às 15h50
Das 18h às 20h30
4ª e 6ª feiras
Das 9h às 12h20

CALENDÁRIO DO PROCESSO
1ª Fase
Prova teórica: dia 26/11/2018
Prova com 30 questões-teste, cada uma com 5 alternativas (A,B,C,D,E)
Horários: às 14h00 (cursos da manhã e tarde)
às 19h00 (cursos da noite)

Divulgação do Resultado da Prova Teórica: dia 28/11/2018

2ª Fase
Entrevista e/ou Avaliação prática: dia 30/11/2018
Horários: às 14h00 (cursos da manhã e tarde)
às 19h00 (cursos da noite)

Divulgação do Resultado Final: dia 21/12/2018
Divulgação do Número de Vagas Disponíveis: 24/01/2019
Matrículas: dias 28 e 29/01/2019
OBS: Os candidatos deverão comparecer à ETEC para conferir sua classificação e convocação para matrícula. Nenhuma informação
será passada via e-mail ou telefone. As matrículas serão efetuadas mediante ao número de vagas disponíveis na ETEC após a
publicação dos Resultados Finais.

Documentos necessários para inscrição:
ENSINO TÉCNICO
1 - Cópia simples da Cédula de Identidade (RG);
2 - 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 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);
3 - Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em Cursos Técnicos;
4 - Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino;
5 - Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para comprovação de competências adquiridas no
trabalho:
a) Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional;
b) Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN;
c) Cópia de contrato social para proprietários de empresa.

CURSOS OFERECIDOS:
2º Módulo

3º Módulo

- Automação Industrial (noite)
- Contabilidade (noite)
- Eletroeletrônica (noite)
- Eletrônica (noite)
- Informática p/Internet (noite)
- Mecatrônica (manhã/noite)
- Química (noite)

- Administração (noite)
- Administração Ext.TD (noite)
- Automação Industrial (noite)
- Contabilidade (noite)
- Eletroeletrônica (noite)
- Eletrônica (noite)
- Informática p/Internet (noite)

- Secretariado (tarde/noite)

- Logística (tarde/noite)
- Logística Ext. CP (noite)
- Mecatrônica (manhã/noite)
- Química (noite)

ATENÇÃO !
Para as Vagas Remanescentes (acesso ao 2º Módulo) dos cursos de:
- ADMINISTRAÇÃO (2º Mód.-noite)
- DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (2º Mód.-tarde)
- LOGÍSTICA (2º Mód.-tarde/noite)
Extensões:
- ADMINISTRAÇÃO EXT. Tereza Delta (2º Mód.-noite)
- LOGÍSTICA EXT. Cynira Pires (2º Módulo-noite)
O candidato deverá fazer sua inscrição no site: www.vestibulinhoetec.com.br
no período de 19/10/2018 até às 15 horas do dia 12/11/2018 e seguir todas as
instruções e Calendário do Processo Seletivo Vestibulinho.

