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

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA

ACESSO AS VAGAS REMANESCENTES PARA O 2º MÓDULO DO TÉCNICO EM QUÍMICA
1º SEMESTRE DE 2022

CLASSIFICAÇÃO
FINAL
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

NOME
MONIQUE ALMEIDA LISBOA DOS SANTOS
NATÁLIA MIOSSI DE SOUZA
SAMUEL DOS SANTOS ANJOS
LUCAS DE OLIVEIRA MAXIMO
THIAGO FERREIRA DE CARVALHO
ESMÉRIO DOMINGOS DOS SANTOS NETO
VINICÍUS JESSÉ PINTO PARUSSULO
FLAVIANA PERUSSI DE SOUZA
BIANCA MATIOLI BUENO
RAQUEL FERNANDES MENOCE

De acordo com o EDITAL n.º 07, de 03/11/2021
....
VII. Da convocação para a matrícula
1. O número de vagas disponíveis para efeito desta seleção especial será resultado do número de alunos da Etec retidos,
desistentes ou transferidos em cada módulo e curso.
2. Após a divulgação dos resultados finais, os candidatos serão convocados por ordem de classificação, de acordo com
vagas disponíveis e poderão solicitar a sua matrícula no módulo para o qual tiver sido classificado e dentro do calendário
previsto.
3. O candidato convocado para matrícula deverá efetivá-la no período previsto para tal e o não comparecimento no prazo
implicará perda da vaga.
4. A matrícula será efetuada nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022.
5. Na existência de novas vagas, apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da Etec, será feita nova
convocação de candidatos classificados para matrícula.
6. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste processo serão publicados nos dias 13, 15 e 20
de dezembro de 2021 no site e mural da escola, 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. Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de provas.
...
*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.

