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DESTAQUES

DESTAQUES



LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
16/07: Divulgação da Lista de Classificação.

A Lista de classificação para os cursos de nossa Etec

será divulgada no dia 16/07/2019. 

O candidato poderá consultar no site do Vestibulinho

Etec e nos Murais Impressos na Sede da Etec.



REUNIÃO DE PRÉ-MATRÍCULAS

16/07: Reunião de pré-matrículas.

Esta reunião com os candidatos classificados acontecerá na 

Sede da Etec no dia 16/07 às 19h 30min e tem por objetivo 

orientar os candidatos quanto aos prazos e documentos 

necessários para a matrícula e também para apresentação da 

Etec, apresentação dos cursos e tira dúvidas com a Direção e a 

Coordenação e Secretaria.

COMPAREÇA! É IMPORTANTE!



MATRÍCULAS
17 E 18/07: 1ª CHAMADA

A 1ª chamada para as matrículas acontecerá nos dias 17 e 

18/07/2019. Deverão se matricular os 40 primeiros candidatos 

classificados em cada curso.

ATENÇÃO!!
• O candidato que perder o prazo de matrícula perde a vaga.

• A secretaria da Etec entra em contato com os candidatos, porém é de inteira 

responsabilidade do candidato se informar sobre sua situação e comparecer para 

realizar sua matrícula.



MATRÍCULAS
22 e 23/07: 2ª CHAMADA

A 2ª chamada para as matrículas acontecerá nos dias 22 e 23/07.  

A quantidade de vagas dependerá das matrículas não realizadas 

na 1ª chamada.

Procure a Secretaria da Etec para mais informações.

ATENÇÃO: 
• A secretaria da Etec entra em contato com os candidatos, porém é de inteira 

responsabilidade do candidato se informar sobre sua situação e comparecer para 

realizar sua matrícula.



HORÁRIO DE ATENDIMENTO

1ª chamada
DIAS 17 e 18/07/2019
Secretaria da SEDE da Etec (Fazenda – Colégio Agrícola)

Horário especial para Matrículas na 1ª chamada

Das 15h às 21h.

ATENÇÃO:

O Candidato deverá comparecer com TODOS as cópias e 

documento originais exigidos.



HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

2ª chamada
DIAS 22 e 23/07/2019
Secretaria da SEDE da Etec (Fazenda – Colégio Agrícola)

Horário especial para Matrículas na 2ª chamada

Das 08h às 17h e das 19h às 21h.

ATENÇÃO:

O Candidato deverá comparecer com TODOS as cópias e 

documento originais exigidos.



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Cursos Modulares (noturnos)
1. RG (original e cópia simples).

2. CPF (original e cópia simples).

3. Requerimento de Inscrição (fornecido pela secretaria).

4. Fotos (“tirar foto” no ato da matrícula pelo sistema da secretaria).

5. Histórico Escolar do Ensino Fundamental (9º ano).

6. Histórico Escolar do Ensino Médio.

1. Ou Declaração de estar cursando 2ª ou 3ª série do Ensino Médio.

7. Declaração de Escolaridade Pública.
1. O candidato que declarou “Escolaridade Pública” no site do Vestibulinho 

deverá comprovar no ato da matrícula.

2. Veja modelo nas páginas mais adiante. O histórico do fundamental serve 

como comprovação desde que seja de escola pública.

8. Se menor de 18 anos o candidato deverá comparecer com 

responsável legal.

9. Tempo aproximado de 50min para matrícula.

10. Taxa de contribuição para APM R$100,00.



OUTRAS INFORMAÇÕES

OUTRAS 

INFORMAÇÕES



ETAPAS

Fique atento a todas as etapas do processo:

1. 15/05: Inscrições pelo site do Vestibulinho.

2. 16/06: Realização do Exame (prova escrita).

3. 16/07: Divulgação da Lista de Classificação.

4. 16/07: Reunião de Pré-matrícula.

5. 17 e 18/07: Realização das Matrículas – 1ª chamada.

6. 22 e 23/07: Realização das Matrículas – 2ª chamada.

7. 23/07: Início das Aulas.



CALENDÁRIO COMPLETO



DECLARAÇÃO DE 

ESCOLARIDADE PÚBLICA



TRANSPORTE PÚBLICO

Na prefeitura de sua cidade
O aluno tem direito a transporte público gratuito. Deverá 

comparecer com documentos de identificação, comprovante de 

endereço e comprovante de matrícula na prefeitura de sua cidade 

e se cadastar.



INÍCIO DAS AULAS

Início das aulas:

23/07/2019



Acompanhe Etec Pinhal em:

www.etecpinhal.com.br

www.facebook.com/etec.pinhal

www.vestibulinhoetec.com.br

http://www.etecpinhal.com.br/
http://www.facebook.com/etec.pinhal
http://www.vestibulinhoetec.com.br/

