
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

É de inteira responsabilidade do candidato a verificação da Lista de Classificação Geral e datas para a Matrícula. 
 

DATAS E HORÁRIOS PARA EFETIVAR A MATRÍCULA  
ENSINO TÉCNICO DA ETEC SEDE e EXTENSÃO URUBUPUNGÁ 

A lista de convocação e matrícula será divulgada no site: www.eteilhasolteira.com.br. 
 1ª Lista de Convocação e Matrícula: 16/07 e 17/07/2015, das 10h às 19h, na Etec Sede;  
 2ª Lista de Convocação e Matrícula: 20/07 e 21/07/2015, das 10h às 16h, na Etec Sede; 
 3ª Lista de Convocação e Matrícula: 22/07/2015, das 10h às 16h, na Etec Sede; 
 4ª Lista de Convocação e Matrícula: 23/07/2015, das 10h às 16h, na Etec Sede; 
 5ª Lista de Convocação e Matrícula: 24/07/2015, das 10h às 16h, na Etec Sede. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA DE CANDIDATOS CONVOCADOS: 
 Requerimento de matrícula (fornecido pela Etec no dia). Caso o candidato seja menor de 16 anos, deverá estar assistido por seu representante 

legal (pai, mãe, curador ou tutor); 

 Certidão de Nascimento ou Casamento, uma cópia simples e apresentação do original; 

 Documento de Identidade (RG), uma cópia simples e apresentação do original; 

 CPF, uma cópia simples e apresentação do original; 

 2 (duas) fotos ¾ recentes e iguais; 

 Histórico Escolar do Ensino Fundamental, uma cópia simples com apresentação do original OU declaração de conclusão, contendo a data em 
que o certificado e o histórico serão emitidos, documento original, contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), 
comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em instituições públicas; 

 Histórico Escolar do Ensino Médio, uma cópia simples com apresentação do original OU declaração de conclusão, documento original OU 
declaração que está matriculado a partir da 2ª Série do ensino médio, documento original; 

 Para os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – Certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido 
pelos Institutos Federais ou pela Secretaria de Educação do Estado correspondente. 

 Taxa de Colaboração da APM: R$ 30,00/ SEMESTRE – ENSINO TÉCNICO, pago no ATO DA MATRÍCULA. 

 NÃO SERÁ ACEITO PARA MATRÍCULA A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. 
 
 O gabarito oficial da prova foi divulgado no site www.vestibulinhoetec.com.br no dia 14/06/2015 a partir das 18h para ingresso no 1º Módulo para Cursos Técnicos. A Lista de 

Classificação Geral será divulgada oficialmente no site www.vestibulinhoetec.com.br no dia 14/07/2015.  
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