
 

 DIA: 18/01/2017 - DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
VESTIBULINHO – 1º SEMESTRE/2017 

Locais: nas dependências da Etec Dr. Júlio Cardoso e nos sites: 
                                                                                                                             

DIAS: 13/02/2017 – 5ª LISTA DE CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA
Local da Matrícula: Etec Dr. Júlio Cardoso 
Horário da Matrícula: das 10h às 18h 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA
1- 01 (uma) foto 3x4 (recente); 
2- * Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia)

3- Cédula de Identidade - R.G. (original e cópia)
4- CPF (original e cópia); 
5- Histórico Escolar com certificado de conclusão

conclusão do Ensino Fundamental assinada por agente escolar da escola de origem, com data de entrega do Histórico 

Escolar com Certificado de Conclusão;
6- Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do 

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

(original) que está matriculado a partir da 

Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio);
7- * Atestado de Alistamento Militar ou Certificado de Reservista

(original e cópia); 
8- * Título de Eleitor - maior de 18 anos (original e cópia)

          

       (*) Documentos de apresentação não obrigatória no ato da matrícula e que fazem parte do prontuário do aluno
     

• CONTRIBUIÇÃO DA APM: R$ 50,00.
 

ATENÇÃO: o candidato que declarou na ficha de inscrição que cursou integralmente de 5ª a 8ª série 

do Ensino Fundamental em instituições públicas, deverá apresentar obrigatoriamente, NO ATO DA MATRÍCULA, cópia 
do Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente 
cursadas e o nome das Escolas. Caso o candidato não
deverá apresentar Declaração Escolar (original) elaborada conforme modelo constante 
(página 22) – Vestibulinho 1º semestre/2017

A matrícula do aluno menor de dezesseis anos somente poderá ser efetuada por seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor).

O CANDIDATO CONVOCADO PARA EFETUAR A MATRÍCULA QUE NÃO COMPARECER NA DATA E NOS HORÁRIOS 
FIXADOS PERDERÁ O DIREITO À VAGA E NÃO SERÁ INCLUÍDO NAS CHAMADAS SEGUINTES.

OBS: As listas de convocação para a matrícula de todas  as chamadas estarão disponíveis na escola e no sit e: 

 
Escola Técnica Estadual Dr. Júlio Cardoso 
Endereço: Rua General Carneiro, 1675 – Centro 
Telefone: 16-37218133 - Email: sa.etecjc@etec.sp.gov.br

 
www.facebook.com/SecretariaAcademicaEtecDrJulioCardoso

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O 
VESTIBULINHO 

1º SEMESTRE/201

ÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO 

Dr. Júlio Cardoso e nos sites:    →  www.escolaindustrial.com.br

                                                                                                                                         → www.vestibulinhoetec.com.br

ª LISTA DE CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA 
 

PARA A MATRÍCULA: 

Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 
R.G. (original e cópia); 

com certificado de conclusão do Ensino Fundamental (original e cópia) 

Ensino Fundamental assinada por agente escolar da escola de origem, com data de entrega do Histórico 

com Certificado de Conclusão; 
com Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia) ou equivalente

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

matriculado a partir da 2
a
 série do Ensino Médio (exceto para matrícula na 1ª série do Ensino Médio

ado ao Ensino Médio); 
Atestado de Alistamento Militar ou Certificado de Reservista - para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos

maior de 18 anos (original e cópia). 

apresentação não obrigatória no ato da matrícula e que fazem parte do prontuário do aluno

CONTRIBUIÇÃO DA APM: R$ 50,00. 

o candidato que declarou na ficha de inscrição que cursou integralmente de 5ª a 8ª série 

em instituições públicas, deverá apresentar obrigatoriamente, NO ATO DA MATRÍCULA, cópia 
do Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente contendo o detalhamento das séries 

Caso o candidato não possua o Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental, 
(original) elaborada conforme modelo constante 

1º semestre/2017. 

anos somente poderá ser efetuada por seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor).

O CANDIDATO CONVOCADO PARA EFETUAR A MATRÍCULA QUE NÃO COMPARECER NA DATA E NOS HORÁRIOS 
FIXADOS PERDERÁ O DIREITO À VAGA E NÃO SERÁ INCLUÍDO NAS CHAMADAS SEGUINTES.

: As listas de convocação para a matrícula de todas  as chamadas estarão disponíveis na escola e no sit e: 

Centro – Franca/SP 
sa.etecjc@etec.sp.gov.br e etejcsa@yahoo.com.br 

www.facebook.com/SecretariaAcademicaEtecDrJulioCardoso 

INFORMAÇÕES SOBRE O 
VESTIBULINHO  

º SEMESTRE/2017 

OS CANDIDATOS INSCRITOS NO 

www.escolaindustrial.com.br 
www.vestibulinhoetec.com.br 

do Ensino Fundamental (original e cópia) OU declaração original de 

Ensino Fundamental assinada por agente escolar da escola de origem, com data de entrega do Histórico 

ou equivalente (EJA/ENCEJA) OU 
de Conclusão do Ensino Médio (original), assinada por agente escolar da escola de origem OU Declaração 

ceto para matrícula na 1ª série do Ensino Médio e 

para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos 

apresentação não obrigatória no ato da matrícula e que fazem parte do prontuário do aluno 

o candidato que declarou na ficha de inscrição que cursou integralmente de 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano 

em instituições públicas, deverá apresentar obrigatoriamente, NO ATO DA MATRÍCULA, cópia 
contendo o detalhamento das séries 

possua o Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental, 
(original) elaborada conforme modelo constante no Manual do Candidato 

anos somente poderá ser efetuada por seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor). 

O CANDIDATO CONVOCADO PARA EFETUAR A MATRÍCULA QUE NÃO COMPARECER NA DATA E NOS HORÁRIOS 
FIXADOS PERDERÁ O DIREITO À VAGA E NÃO SERÁ INCLUÍDO NAS CHAMADAS SEGUINTES. 

: As listas de convocação para a matrícula de todas  as chamadas estarão disponíveis na escola e no sit e: www.escolaindustrial.com.br  


