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FAÃ‡A O CURSO PREPARATÃ“RIO NO CAPE PREPARATÃ“RIOS E CONQUISTE A SUA
APROVAÃ‡ÃƒO! Â– SAIBA MAIS!
OS PRIMEIROS LUGARES SÃƒO NOSSOS!
A PrÃ³-Reitoria de Ensino (Proen) divulgou primeira lista de candidatos convocados para
matrÃ-cula da 1Âª sÃ©rie do Ensino MÃ©dio. A matrÃ-cula deverÃ¡ ser formalizada
exclusivamente nos dias 18 e 19 de janeiro de 2017, das 9h Ã s 16h.
1Âª ConvocaÃ§Ã£o do Ensino MÃ©dio Regular
1Âª ConvocaÃ§Ã£o do Ensino MÃ©dio Integrado
A presente convocaÃ§Ã£o obedece Ã classificaÃ§Ã£o dos candidatos e ao quantitativo de
vagas disponibilizadas nos Editais, considerando a reserva de vagas para estudantes oriundos
da rede pÃºblica.
Por ocasiÃ£o da matrÃ-cula, o responsÃ¡vel legal de candidato convocado deverÃ¡ preencher
o
Requerimento Inicial de MatrÃ-cula, e apresentar obrigatoriamente:
a) original e cÃ³pia do documento oficial de identidade com foto do candidato, e caso possua,
original e cÃ³pia do Cadastro de Pessoa FÃ-sica (CPF);
b) original e cÃ³pia da certidÃ£o de nascimento do candidato;
c) original e cÃ³pia do documento de identidade e do Cadastro de Pessoa FÃ-sica (CPF) da
mÃ£e ou do responsÃ¡vel legal;
d) original e cÃ³pia de comprovante de residÃªncia;
e) 6 (seis) fotografias recentes, coloridas, iguais, modelo 3Ã—4 (com uniforme do ColÃ©gio
Pedro II);
f) atestado de saÃºde para fins escolares;
g) declaraÃ§Ã£o original de conclusÃ£o do 9o ano do Ensino Fundamental, em 2014 ou 2015
ou em 2016, emitida pelo estabelecimento de ensino correspondente, informando as
providÃªncias tomadas para a liberaÃ§Ã£o do HistÃ³rico Escolar.
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Para os candidatos Ã s vagas reservadas aos egressos de escolas pÃºblicas, serÃ¡ exigida a
ainda a apresentaÃ§Ã£o de original e cÃ³pia de HistÃ³rico Escolar ou de declaraÃ§Ã£o que
comprove que o candidato cursou integralmente todos os anos do Ensino Fundamental em
escolas de Rede PÃºblica de Ensino, mantidas pelos Governos Municipais, Estaduais, Distrital
ou Federal.
Para os candidatos Ã s vagas reservadas a estudantes com renda familiar bruta igual ou
inferior a 1,5 (um vÃ-rgula cinco) salÃ¡rio mÃ-nimo per capita, serÃ¡ exigida a apresentaÃ§Ã£o
da documentaÃ§Ã£o (original e cÃ³pia) constante do corpo do Edital e de Anexo especÃ-fico,
referente a cada um dos membros da famÃ-lia. Solicita-se especial atenÃ§Ã£o aos artigos dos
Editais que tratam da condiÃ§Ã£o de renda para fins do presente Processo de SeleÃ§Ã£o.
A confirmaÃ§Ã£o da matrÃ-cula do candidato estÃ¡ sujeita Ã apresentaÃ§Ã£o, entrega e
conferÃªncia da documentaÃ§Ã£o exigida, respeitados prazos e procedimentos estabelecidos
neste Edital. O nÃ£o comparecimento do responsÃ¡vel legal pelo candidato ou a falta de
qualquer documento acima exigido na data de matrÃ-cula implicarÃ¡ perda de vaga,
eliminaÃ§Ã£o definitiva do candidato e imediata
convocaÃ§Ã£o de novo candidato para preenchimento da vaga, de acordo com a
classificaÃ§Ã£o, nÃ£o podendo seu responsÃ¡vel legal pleitear matrÃ-cula em data posterior.
NÃ£o serÃ¡ realizada matrÃ-cula de candidatos convocados cujos dados documentais diferirem
daqueles constantes do Requerimento de InscriÃ§Ã£o. O responsÃ¡vel legal por candidato
convocado que, no ato de inscriÃ§Ã£o ou de matrÃ-cula, se servir de documento inidÃ´neo ou
falso, terÃ¡ a matrÃ-cula anulada de pleno direito em qualquer Ã©poca, sujeitando-se, alÃ©m
da perda da vaga e dos valores pagos, Ã s puniÃ§Ãµes previstas em lei.
Excepcionalmente, serÃ¡ admitida matrÃ-cula por procuraÃ§Ã£o, desde que com firma
reconhecida do responsÃ¡vel legal por candidato convocado, apresentando original e cÃ³pia de
documento de identidade do(a) outorgado(a), conferindo poderes para representÃ¡-lo perante o
ColÃ©gio Pedro II, alÃ©m da documentaÃ§Ã£o jÃ¡ estabelecida nos Editais de convocaÃ§Ã£o.
O candidato matriculado que nÃ£o frequentar a 1Âª semana de aula sem que seu responsÃ¡vel
legal encaminhe Ã DireÃ§Ã£o-Geral do Campus justificativa legal para o fato, devidamente
acompanhada de documentaÃ§Ã£o comprobatÃ³ria da impossibilidade do comparecimento do
aluno naquele perÃ-odo para julgamento da procedÃªncia do pedido, serÃ¡ considerado
desistente e sua vaga colocada Ã disposiÃ§Ã£o do candidato da lista de espera, conforme
ordem de classificaÃ§Ã£o.
ExtraÃ-do
ComunicaÃ§Ã£o Social
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