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EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para o concurso de admissÃ£o Ã s turmas do ColÃ©gio Pedro
II. Ao todo sÃ£o oferecidas 1.463 vagas, distribuÃ-das pelos diversos segmentos de ensino. O
valor da taxa de inscriÃ§Ã£o varia de acordo com a fase educacional para a qual deseja
concorrer. No entanto, os interessados tÃªm atÃ© a prÃ³xima sexta-feira, dia 16, para solicitar
a isenÃ§Ã£o do boleto. O resultado dos pedidos serÃ¡ divulgado atÃ© o dia 20 de setembro.•
O prazo para se inscrever vai atÃ© o dia 29 de setembro.
HÃ¡ oportunidades para crianÃ§as e adolescentes que pretendem cursar turmas dos
grupamentos III (48) e IV (24), 1Â° (337), 2Â° (20) e 6Â°(174) ano do ensino fundamental, e do
ensino mÃ©dio regular (360) e ensino mÃ©dio integrado (212).
AlÃ©m disso, a instituiÃ§Ã£o tambÃ©m estÃ¡ com oferta de vagas na modalidade de
EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos (Proeja). Neste caso, sÃ£o 288 vagas, sendo 216 para o
curso tÃ©cnico em AdministraÃ§Ã£o e 72 para ManutenÃ§Ã£o e Suporte em InformÃ¡tica.
Para este seguimento todo procedimento de inscriÃ§Ã£o Ã© gratuito e para concorrer os
candidatos devem ter pelo menos 18 anos.
Para concorrer Ã s vagas do grupamento III Ã© preciso ser nascido entre 1Â° de abril de 2013
e 31 de marÃ§o de 2014. JÃ¡ para o grupamento IV deverÃ¡ ter nascido entre 1Â° de abril de
2012 e 31 de marÃ§o de 2013. Este processo seletivo Ã© composto por um sorteio pÃºblico
das vagas, marcado para o dia 5 de dezembro. O valor da taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$40.
O processo de seleÃ§Ã£o para vagas nas turmas de 1Â° e 2Â° ano do ensino fundamental
possui o mesmo valor de taxa e tambÃ©m serÃ¡ feito mediante sorteio pÃºblico previsto para
acontecer nos dias 13, 14 e 15 dedezembro, de acordo com o campus escolhido.
Podem concorrer ao 1Â° ano nascidos entre 1Â° de abril de 2010 e 31 de marÃ§o de 2011, e
ao 2Â°, nascidos entre 1Â° de abril de 2009 e 31 de marÃ§o de 2010. A descriÃ§Ã£o dos
horÃ¡rios e datas conforme o campus de interesse podem ser consultadas nos editais.
Turmas terÃ£o provas objetivas na seleÃ§Ã£o
No caso do 6Â° ano do ensino fundamental, podem participar nascidos a partir de 1Âº de
marÃ§o de 2004 e que estejam concluindo, ainda neste ano, o 5Âº ano, ou que jÃ¡ tenha
concluÃ-do em 2015. Para esta sÃ©rie, o valor da taxa Ã© de R$60 e os estudantes terÃ£o
que passar por um Testes de SeleÃ§Ã£o e ClassificaÃ§Ã£o marcado para o dia 20 de
novembro.
Com o mesmo valor da taxa do 6Â° ano, o ColÃ©gio Pedro II tambÃ©m oferece vagas para
ingresso nos segmentos de ensino mÃ©dio regular e ensino mÃ©dio integrado. Entre outros
requisitos, podem concorrer candidatos nascidos a partir de 1Âº de marÃ§o de 2000 que
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estejam concluindo o 9Âº ano do ensino fundamental ou que jÃ¡ tenham concluÃ-do em 2014
ou 2015. Para este grupo de vagas, as provas objetivas estÃ£o marcadas para o dia 27 de
novembro.
Saiba mais em
http://www.cp2.g12.br/
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