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Edital 02/SA – Anexo II – Perguntas Frequentes 
 

1. Quais os pré-requisitos de ingresso? 
a. Para cursos modulares: é preciso ter concluído outro curso técnico na área (eixo 

tecnológico) ou ter experiencia profissional comprovada. 
b. Para cursos integrados: Excepcionalmente não haverá processo de ingresso neste meio de 

ano. O processo de Vagas Remanescentes para os integrados será a partir da segunda 
quinzena de Janeiro de 2021 para ingresso em Fevereiro de 2021. 

 
2. Quais cursos e vagas oferecidos? 

a. Para os modulares (noturnos) os cursos são 2º módulo de Administração, 2º módulo de 
Desenvolvimento de Sistemas, 2º módulo de Finanças, 2º módulo de Mecânica e 3 º 
módulo de Mecânica. 

 
3. Como é o processo de seleção? 

O processo será realizado em duas fases: 
Primeira fase: de caráter eliminatório, será constituída de avaliação dos documentos 
descritos no item 2  do edital específico de cada curso. 
Segunda fase: de caráter classificatório e/ou eliminatório, será constituída de Avaliação de 
Competências por meio de entrevista realizada via videoconferência; 

 
4. Qual o período de inscrições? 

a. De 22/07 a 07/08/2020. Através de formulário eletrônico.  
b. Veja todo o cronograma do processo anexo ao edital. 
c. Site da Etec: www.etecpinhal.com.br > Vagas Remanescentes. 

 

5. Quais documentos são necessários para inscrição? 
a. No ato da inscrição deverão ser anexados os seguintes documentos em formato PDF: 
b. Cópia simples da Cédula de Identidade (RG); 
c. 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 no 2ª ou 3ª 
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); 

d. Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em Cursos 
Técnicos; 

e. Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino que tenham 
pertinência com o curso pretendido pelo Candidato; 

f.    Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para comprovação de 
competências adquiridas no trabalho: 

i. Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional; 
ii. Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN; 
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iii. Cópia de contrato social para proprietários de empresa. 
iv. Currículo Vitae.  

g. 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). 

h. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, condicional ou fora 
do prazo. 

i. A Inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento. 
 

6. Qual procedimento para inscrição? 
As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período de 22/07/2020 a 
07/08/2020, através do link www.etecpinhal.com.br menu Vagas Remanescentes ou 
https://etecpinhal.wordpress.com/vagas. 
Siga a passo a passo: 

1. Providenciar toda a documentação necessária. 
2. Preencher o formulário de inscrição eletrônico. 
3. Enviar os documentos comprobatórios por e-mail. 

 

7. Quando serão as entrevistas? 
As entrevistas ocorrerão conforme por agendamento à partir de  10/08. 
Atenção: Você receberá um convite eletrônico para a entrevista no e-mail que informar 

no formulário de inscrição. 

 
8. Quando sai o resultado? 

a. O resultado e convocação para matrículas será de 17/08 a 21/08. 
b. A Lista de classificados será publicada no site da Etec. 
c. Os candidatos deverão aguardar chamada da secretaria da Etec ou comparecer no 

período da matrícula se estiver na lista de classificados. 
d. Confirme com a secretaria sobre horários e formas de atendimento. 
e. Site da Etec: www.etecpinhal.com.br  > menu Vagas Remanescentes. 
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