
MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2017 

O resultado sairá no dia 18 de janeiro de 2017, pode ser visto através do site 

www.vestibulinhoetec.com.br ou na Etec João Gomes de Araújo (sede) 

 

Primeira chamada alunos classificados até 40º lugar do curso pretendido 

Dias 19, 20 e 23 de janeiro de 2017 

Das 9h às 19h 

Rua José Benedito Cursino, 75  

Bairro Boa Vista  - Pindamonhangaba 

Fones: 3645 6225 e 3642 2414 

 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA PARA CANDIDATOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO 

VESTIBULINHO 1ª SÉRIE DO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO e 1º MÓDULO DOS 

CURSOS DO ENSINO TÉCNICO. 

• Para efetivar a matrícula, os candidatos convocados, deverão apresentar os seguintes documentos: 1. 

Requerimento de matrícula (fornecido pela Etec/Extensão de Etec no dia). Caso o candidato seja 

menor de 16 (dezesseis) anos, no momento da matrícula, deverá estar assistido por seu 

representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), o qual assinará o requerimento de matrícula;  

• 2. Documento de identidade, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório, 

expedido pela Secretaria de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar ou 

Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade ou Carteira Nacional de Habilitação, 

dentro da validade com foto (CNH – modelo novo) ou documento expedido por Ordem ou Conselho 

Profissional (exemplo: OAB, CREA, COREN, CRC e outros);  

• 3. CPF, fotocópia e apresentação do original ou autenticado em cartório; 4. 2 (duas) fotos 3x4 

recentes e iguais; 5. Histórico Escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental, uma 

fotocópia simples com apresentação dos originais OU declaração de conclusão do ensino 

fundamental, assinada por agente escolar da escola de origem, com data de entrega do histórico 

escolar com Certificado de Conclusão, documento original [exceto para matrícula no 1º módulo dos 

cursos de Ensino Técnico. 

• 6. Para os candidatos classificados para o 1º módulo dos Cursos de Ensino Técnico: Histórico Escolar 

com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, uma fotocópia simples com apresentação do original 

OU Declaração de Conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, 

documento original OU Declaração que está matriculado a partir da 2ª série do Ensino Médio, 

documento original;  

• 7. Para os candidatos que concluíram ou estão cursando o Ensino de Educação de Jovens e Adultos - 

EJA ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA - Histórico 

Escolar, com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, uma fotocópia simples com apresentação do 

original OU Declaração de Conclusão do Ensino Médio, firmada pela direção da escola de origem, 

contendo a data em que o certificado e o histórico serão emitidos, documento original OU declaração 

que está matriculado, a partir do 2º semestre da EJA, documento original OU 2 (dois) Certificados de 



Aprovação em áreas de estudos da EJA, uma fotocópia simples com apresentação do original OU 

boletim de aprovação do ENCCEJA emitido e enviado pelo MEC, uma fotocópia simples com 

apresentação do original OU Certificado de Aprovação do ENCCEJA em 2 (duas) áreas de estudos 

avaliadas, emitido e enviado pelo MEC, uma fotocópia simples com apresentação do original OU 

documento(s) que comprove(m) a eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas, uma 21 fotocópia 

simples com apresentação do original;  

• 8.  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 da 

Educação do Estado correspondente;  

• 9. O candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item “escolaridade pública”, 

deverá apresentar Declaração Escolar OU Histórico Escolar 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, uma fotocópia simples com 

apresentação do original.  

 


