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FaÃ§a o curso preparatÃ³rio no Cape PreparatÃ³rios
Participe do nosso Grupo do Facebook - Como passar no ColÃ©gio Militar, ColÃ©gio Pedro II
e CAp Uerj
[url=https://www.youtube.com/user/cursocape]INSCREVA-SE NO NOSSO CANAL DO
YOUTUBE E RECEBA NOTÃ•CIAS ATUALIZADAS SOBRE CONCURSOS
O ColÃ©gio Pedro II jÃ¡ divulgou as principais informaÃ§Ãµes de seu concurso de admissÃ£o
para ingresso nas suas turmas de 2016. O processo seletivo oferece, ao todo, 2.007 vagas em
diversos tipos de turmas. Para o ensino mÃ©dio, sÃ£o 1.052 vagas, distribuÃ-das pelas
modalidades regular, integrada e para a EducaÃ§Ã£o Profissional Integrada com o Ensino
MÃ©dio na• Modalidade de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos (Proeja). Para se inscrever,
serÃ¡ preciso acessar o site da escola ou do Instituto Acesso PÃºblico, responsÃ¡vel pelo
processo seletivo.
As inscriÃ§Ãµes jÃ¡ estÃ£o abertas e o prazo segue atÃ© 19 de outubro. O responsÃ¡vel pelo
candidato deve imprimir o boleto bancÃ¡rio para pagamento da taxa. O valor Ã© de R$60,
exceto no caso da seleÃ§Ã£o dos candidatos Ã 1Âª sÃ©rie da modalidade Proeja, tem
novidades este ano: eles estÃ£o isentos do pagamento da taxa e nÃ£o precisam fazer prova. A
Ãºnica exigÃªncia Ã© ter pelo menos 18 anos completos na data da matrÃ-cula. Para concorrer
Ã s 288 vagas disponÃ-veis em AdministraÃ§Ã£o e InformÃ¡tica, na modalidade Proeja, basta
aos interessados se inscreverem atravÃ©s do procedimento de entrevista online. Os cursos
serÃ£o ministrados exclusivamente no turno da noite. A divulgaÃ§Ã£o do resultado ocorrerÃ¡
no dia 1Âº de dezembro.
Na modalidade Proeja, no Curso AdministraÃ§Ã£o, as vagas estÃ£o distribuÃ-das pelas
seguintes unidades: Centro (36), Duque de Caxias (36), Engenho Novo II (36), Realengo II (72)
e Tijuca II (36). Para o curso de ManutenÃ§Ã£o e Suporte de InformÃ¡tica, sÃ£o 72 vagas para
a unidade Realengo II.
JÃ¡ os concorrentes ao ensino mÃ©dio regular e integrado devem ter nascido a partir de 1Âº de
marÃ§o de 1999, ter concluÃ-do o 9Âº ano ou previsÃ£o de tÃ©rmino em 2015. As 580 vagas
distribuem-se nas unidades de Duque de Caxias (110), Centro (30), NiterÃ³i (160), Realengo II
(120), SÃ£o CristÃ³vÃ£o III (100) e HumaitÃ¡ (60, sÃ³ no turno da noite).
No caso do ensino mÃ©dio regular, vale a reserva de vagas estabelecida por lei, para
instituiÃ§Ãµes federais de ensino. Por isso, do total de vagas em cada curso, 50% destinam-se
aos candidatos que tenham cursado integralmente todos os anos do ensino fundamental na
rede pÃºblica. Das vagas reservadas, metade Ã© para candidatos de famÃ-lias com renda
familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salÃ¡rio e metade com patamar de ganhos mensal superior
a este. Em cada grupo de renda, hÃ¡ uma outra cota, para os autodeclarados negros, pardos e
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indÃ-genas.
Por fim, o ensino mÃ©dio integrado oferece formaÃ§Ã£o profissional em duas Ã¡reas. Para
tÃ©cnico em InformÃ¡tica, sÃ£o 152 vagas, distribuÃ-das pelas seguintes unidades: Duque de
Caxias (40), Engenho Novo II (40), SÃ£o CristÃ³vÃ£o III (32) e Tijuca II (40). O Campus de
SÃ£o CristÃ³vÃ£o ainda oferta vagas nos cursos de tÃ©cnico em Instrumento Musical (16) e
de tÃ©cnico em Meio Ambiente (16).
A prova objetiva estÃ¡ marcada para dia 29 de novembro. Os participantes terÃ£o de resolver
provas de LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica. Quem desejar ingressar no curso Musical
responderÃ¡, ainda, a questÃµes de percepÃ§Ã£o e teoria musical.
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