
 

 
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 

 

 

Edital de Vagas Remanescentes 
 

A Escola Técnica Estadual de São José do Rio Pardo, atendendo o disposto no § 3.º do Artigo 62 
do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, torna pública a abertura de inscrições para o Processo Especial de 
Seleção de Candidatos para o Preenchimento de vagas remanescentes da primeira série do 
Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico em Informática para Internet, para o ano letivo 
de 2017.  
 
Cronograma: 
 

Período de Inscrições 12 a 20 de junho de 2017 

Prova objetiva sobre a Base Nacional 
comum do Ensino Médio 

26/06/2017 às 15h 

Divulgação do resultado da prova objetiva 
da Base Nacional comum do Ensino Médio 
e convocação para a Avaliação da parte 
profissionalizante 

27/06/2017 
(A partir das 11h nos murais e site da escola) 

Prova objetiva de Avaliação de 
Competências referente a parte 
profissionalizante 

28/06/2017 às 15h 

Divulgação do resultado da prova objetiva 
da parte profissionalizante e convocação 
para entrevista 

29/06/2017 
(A partir das 11h nos murais e site da escola) 

Entrevista 30/06/2017 às 15h 

Divulgação do resultado final 07 de julho de 2017 

Divulgação do número de vagas 14 de julho de 2017 

A escola não entrará em contato com os candidatos para a divulgação do desempenho nas 
provas objetivas e convocação para as novas etapas. É de inteira responsabilidade do candidato 
maior ou do seu representante legal, se menor, o acompanhamento do cronograma, não sendo 
aceita qualquer alegação de desconhecimento. 

 
Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na prova da base 
comum, não sendo, portanto, convocado para a prova objetiva de avaliação de competências da 
parte profissionalizante. 
Será classificado para a entrevista, o candidato que obtiver no mínimo 30% de aproveitamento na 
prova objetiva de avaliação de competências da parte profissionalizante. 
A entrevista será a etapa final do processo de classificação. 
O edital completo encontra-se disponível no mural da Etec de São José do Rio Pardo e no site da 
escola http://www.etecriopardo.com.br. 
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. 
 
 
 
 

http://www.etecriopardo.com.br/

