
 Administração

 Automação Industrial

 Contabilidade

 Desenvolvimento de Sistemas

 Eletroeletrônica

 Eletrônica

 Informática para Internet

 Logística

 Mecânica

 Mecatrônica

 Química

 Secretariado



No ato da inscrição deverão ser anexados os seguintes documentos em formato PDF:

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 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou dos
Certificados de eliminação de no mínimo 4 disciplinas ou certificado de aprovação de 2 áreas de
estudos para candidatos que tenham 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 que tenham pertinência com o

curso pretendido pelo candidato;
5) Comprovante de Endereço;
6) 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.
d) Currículo Vitae

7) 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)

através do Link 
https://forms.gle/sxsQ36wbtVtyqDNbA
Para acessar este formulário é necessário ter  

conta cadastrada no @gmail.com

INSCRIÇÕES: DE 24/06 A 08/07

PROCESSO DE VAGAS REMANESCENTES

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:

https://forms.gle/sxsQ36wbtVtyqDNbA


1ª FASE:
De caráter eliminatório, será constituída de 
avaliação dos documentos descritos  no Edital.
Divulgação do Resultado da 1ª Fase: no dia 
13/07/2020, às 14h no site www.etelg.com.br

2ª FASE:
De caráter classificatório e/ou eliminatório, será 
constituída de Avaliação de  Competências por 
meio de entrevista realizada via
videoconferência.
Divulgação da Classificação Final: no dia 
21/07/2020, às 14h no site www.etelg.com.br

Matrículas: dias 04 e 05/08/2020

OBS: As matrículas serão efetuadas mediante 
ao número de vagas disponíveis na ETEC após 
a publicação  dos Resultados Finais.

INSCRIÇÕES: DE 24/06 A 08/07
PROCESSO DE VAGAS REMANESCENTES

- Administração (noite)
- Administração Ext.Carlos Pezzolo (noite)
- Automação Industrial (noite)
- Contabilidade (noite)
- Desenvolvimento de Sistemas (tarde)
- Eletroeletrônica (noite)
- Eletrônica (noite)
- Informática para Internet (noite)
- Logística (tarde/noite)
- Logística Ext.Cynira Pires (noite)
- Mecatrônica (noite)
- Mecânica (manhã)
- Química (noite)
- Secretariado (tarde/noite)

CURSOS OFERECIDOS: 2º MÓDULO

http://www.etelg.com.br/paginaete/Edital_Extraordinário_2º_sem._2020_-_2º_mod.pdf
EDITAL 2º MÓDULO:

através do Link 
https://forms.gle/sxsQ36wbtVtyqDNbA
Para acessar este formulário é necessário ter  

conta cadastrada no @gmail.com

http://www.etelg.com.br/
http://www.etelg.com.br/
http://www.etelg.com.br/paginaete/Edital_Extraordin%C3%A1rio_2%C2%BA_sem._2020_-_2%C2%BA_mod.pdf
https://forms.gle/sxsQ36wbtVtyqDNbA


INSCRIÇÕES: DE 24/06 A 08/07
PROCESSO DE VAGAS REMANESCENTES

- Administração (noite)
- Administração Ext. Carlos Pezzolo (noite)**
- Automação Industrial (noite)
- Desenvolvimento de Sistemas (tarde)
- Eletroeletrônica (noite)
- Eletrônica (noite)
- Informática para Internet (noite)
- Logística (tarde/noite)
- Logística Ext.Cynira Pires (noite)
- Mecatrônica (noite)
- Mecânica (manhã)
- Química (noite)

CURSOS OFERECIDOS: 3º MÓDULO

- Automação Industrial (noite)
- Eletroeletrônica (noite)
- Eletrônica (noite)
- Mecatrônica (noite)
- Química (noite)

CURSOS OFERECIDOS: 4º MÓDULO

EDITAL 3º MÓDULO:

EDITAL 4º MÓDULO:

http://www.etelg.com.br/paginaete/Edital_Extraordinário_2º_sem_2020_-_3º_mod.pdf

http://www.etelg.com.br/paginaete/Edital_Extraordinário_2º_sem_2020_-_4º_mod.pdf

através do Link 
https://forms.gle/sxsQ36wbtVtyqDNbA
Para acessar este formulário é necessário ter  

conta cadastrada no @gmail.com

** Aulas presenciais do 3º
Módulo de Administração serão
na ETEC Lauro Gomes

http://www.etelg.com.br/paginaete/Edital_Extraordin%C3%A1rio_2%C2%BA_sem_2020_-_3%C2%BA_mod.pdf
http://www.etelg.com.br/paginaete/Edital_Extraordin%C3%A1rio_2%C2%BA_sem_2020_-_4%C2%BA_mod.pdf
https://forms.gle/sxsQ36wbtVtyqDNbA

	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4

