
芸能
ESCOLA TECN看CA ES丁ADUAL PAROBE

Av. Lou「eiro da siIva 945, Cent「o Hist6「ico, POA/RS

CHAMADA PUBLICA

Matriculas para os Cursos T6cnicos

A ESCOLA TEcNICA ESTADUAL PAROBE, tOma PubIico pa「a conhecimento dos inte「essados que

a fim de p「eenche「 as vagas existe=teS, eStaO abertas as insc「i96es para os Cu「sos Tecnicos em

Mecanica' EIetr6nica, Estradas e Ed楯ca96es. O Cu「so T6cnico em Eiet「otecnica nao possui vagas

disponきveis

Ol. DAS VAGAS:

Curso Tecnico em EIet「6nica Diu「no‥ 12 vagas

Curso T6cnico em Eletr6nica Notu「no: 36 vagas

Cu「so Tecnico em Mecanica Diumo‥ 06 vagas

Curso Tecnico em Mecanica Notumo‥ 12 vagas

Curso Tecnico em Ed師Ca96es Diu「no‥ 03 vagas

Cu「so Tecnico em Ed田Cae6es Notu「no‥ 02 vagas

Cu「so Tecnico em Est「adas Notu「no‥ 12vagas

O2, DA FORMACÅo DE TURMAS:

A forma9aO de tu「mas esta condicionada ao nume「o mlnimo de 25 aIunos por tu「ma. “Nao se「a

auto「izado a abertura da tu「ma se o numero de candidatos insc「itos e efetivamente mat「icuIados fo「

infe「ior a 25, COnforme CapituIo町Art. 7O parag「afo 20 da Po巾a「ia 255I2019.

03, DOS REQUISITOS PARA A MATRicuLA:

Te「 concluido o ensino medio ou esta「 cursando o 30 ano do mesmo.

04, DA MATRicu」A:

4.1. Da「一Se職a nO Perlodo ent「e O4/08/2022 e 12/08/2022.

4.2. Deve「a se「 feita pessoaImente na Sec「etaria da Escoia.

4.3. Ho「a「iode atendimento: das O8:30as =:30edas 14:00 as 17:00. Noite 18h as21h

4.4. Deve「ao se「 apresentados os seguintes documentos: Certidao de nascimento e/ou casamento

(O「iginal e c6pia); Carfei「a de identidade (Original e c6pia)同St6「ico escoiar do ensino medio; aqueIes

que estiverem cu「sando o 3O ano do ensino m6dio deverao t「aze「 tambem um atestado emitido pela

escola que comprove esta situa9紳aqueies que possuem o ensino m色dio conciu「do deve「ao trazer o

Ce輔cado de concIusao (Original e c6pia〉; 02 fotos 3x4 「ecentes.

4.5. A mat「lcuIa de aIuno meno「 deve「a se「 「ea=zada peios pais ou 「esponsaveis.

4.6. No ato da matricuIa deve「a se「 assinada a decIa「a9aO de ciencja de que Mo se「a auto「izada a

abertura da tu「ma se o nume「o de candidatos mat「icuiados na mesma fo「 infe「io「 a 25, COnfo「me

CapituIo iii, Art. 7O parag「afo 2O da Porta「ia 255/2019. Neste caso a matrlcuia se「a CANCELADA

(Modelo no anexo i)
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