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FAÃ‡A O CURSO PREPARATÃ“RIO NO CAPE PREPARATÃ“RIOS
A PrÃ³-Reitoria de Ensino divulgou o resultado do pedido de isenÃ§Ã£o da taxa de inscriÃ§Ã£o
do processo de seleÃ§Ã£o de novos alunos 2017. Os responsÃ¡veis cujos pedidos de
isenÃ§Ã£o tenham sido indeferidos podem efetivar a inscriÃ§Ã£o, mediante a impressÃ£o e
pagamento da Guia de Recolhimento da UniÃ£o (GRU), atravÃ©s do site de inscriÃ§Ãµes.
Confira o resultado do pedido de isenÃ§Ã£o.
Os contemplados pela isenÃ§Ã£o estÃ£o automaticamente inscritos no processo seletivo e
devem acompanhar a divulgaÃ§Ã£o da listagem de inscriÃ§Ãµes validadas, conforme
calendÃ¡rio do respectivo edital.
Considerando a greve do setor bancÃ¡rio, a Proen emitiu o Comunicado nÂº 03/2016, no qual
informa que a data limite para pagamento da GRU Ã© em atÃ© 2 dias Ãºteis a partir do
tÃ©rmino da grave do setor. Dessa forma, os responsÃ¡veis que ainda nÃ£o efetuaram o
pagamento, devem reimprimir a GRU com a nova data de vencimento, atravÃ©s do site de
inscriÃ§Ãµes, utilizando o CPF e senha de cadastro.
A Proen divulgou, ainda, retificaÃ§Ã£o dos editais nÂº 32, 33, 34 e 35. TambÃ©m foram
retificados o Edital nÂº 29 (1Âº ano do EF) eEdital nÂº 31 (6Âº ano do EF).
InscriÃ§Ãµes
As inscriÃ§Ãµes seguem atÃ© 29 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pela
internet. O CPII oferece mais de 1400 vagas, desde a EducaÃ§Ã£o Infantil atÃ© o Ensino
MÃ©dio e Proeja. A taxa de inscriÃ§Ã£o tem valor de R$ 40,00 (para EducaÃ§Ã£o Infantil e
1Âº e 2Âº anos do Ensino Fundamental), R$ 60,00 (para 6Âº ano do Ensino Fundamental e
Ensino MÃ©dio Regular e Integrado). Para candidatos ao Proeja nÃ£o haverÃ¡ taxa de
inscriÃ§Ã£o, todos os candidatos cadastrados no site estarÃ£o automaticamente inscritos.
Caso o nÃºmero de inscritos ultrapasse o nÃºmero de vagas oferecidas, haverÃ¡ sorteio.
CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER
Leia os editais e confira todas as regras do concurso:
Grupamento III (Ed. Infantil)
Grupamento IV (Ed. Infantil) Â– Retificado
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1Âº ano EF
2Âº ano EF
6Âº ano EF
1Âª sÃ©rie EM Â– Regular
1Âª sÃ©rie EM Â– TÃ©cn. em InformÃ¡tica
1Âª sÃ©rie EM Â– TÃ©cn. em Meio Ambiente
1Âª sÃ©rie EM Â– TÃ©cn. em MÃºsica
PROEJA
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