
         

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR RODOLPHO JOSÉ DEL GUERRA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA

ACESSO AS VAGAS REMANESCENTES PARA A

2ª SÉRIE DO TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - 2022

CLASSIFICAÇÃO
FINAL

NOME

1º LAVINIA RAFAEL DOS SANTOS

2º FILIPE MENDES CABRAL

De acordo com o EDITAL n.º 11, de 03/11/2021

....

VII. Da convocação para a matrícula
1. O  número  de  vagas  disponíveis  para  efeito  deste  Concurso  será  resultado  do  número  de  alunos  da  Etec  ,
desistentes ou transferidos em cada série e será divulgado a partir de 20/12/2021.
2. A convocação dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final para cada série.
3. O candidato convocado para matrícula deverá efetivá-la no período previsto para tal. O não comparecimento no
prazo implicará perda da vaga.
4. A matrícula será efetuada nos 20 e 21 de janeiro de 2022.
5. Na existência de novas vagas, será feita nova convocação de candidatos classificados, para matrícula.
6. A classificação final obtida neste Concurso será válida até 30/04/2022.
7. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste Concurso serão publicados nas datas de
15 e 20 de dezembro de 2021, sendo de inteira responsabilidade do candidato maior ou do seu representante legal, se
menor, o seu acompanhamento, não sendo aceita qualquer alegação de desconhecimento.
8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Responsável pelo Processo Especial de Seleção de
Alunos para o preenchimento de vagas remanescentes da primeira e segunda séries do Ensino Médio Integrado ao
Técnico, ouvido o Diretor da Etec.
...

*Obs.: O candidato convocado receberá um e-mail e deverá respondê-lo dentro do prazo fixado no edital do processo
com  a  documentação  solicitada  para  efetivação  da  matrícula.  Caso  não  apresente  a  documentação,  a  vaga  será
disponibilizada ao próximo candidato.


