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O ColÃ©gio Pedro II publicou os editais com as inscriÃ§Ãµes para os concursos de
admissÃ£o e ingresso no 6Âº ano do ensino fundamental e ensino mÃ©dio em 2020.
FaÃ§a o curso preparatÃ³rio no CAPE CURSOS PREPARATÃ“RIOS e conquiste a sua
aprovaÃ§Ã£o! Â– SAIBA MAIS SOBRE O CURSO.
Se desejar faÃ§a o curso preparatÃ³rio Online para o ColÃ©gio Pedro II Â– SAIBA MAIS
SOBRE O CURSO EAD.
Das Vagas
SÃ£o oferecidas 302 (trezentos e duas) vagas, assim distribuÃ-das:
Para o 1Âº ou 2Âº turnos, preenchidas de acordo com a disponibilidade nos turnos e com a
ordem de classificaÃ§Ã£o dos candidatos no certame:
a) Campus HumaitÃ¡ II Â…Â…. 70 vagas
b) Campus SÃ£o CristÃ³vÃ£o II Â…Â… 70 vagas
II Â– Exclusivamente para o 2Âº turno:
a) Campus Centro Â… 80 vagas
b) Campus Engenho Novo II Â…. 10 vagas
c) Campus Realengo II Â…. 12 vagas
d) Campus Tijuca II Â… 70 vagas
O total de vagas oferecidas por turno, em cada Campus, serÃ¡ preenchido reservando-se 50%
(cinquenta por cento) a candidatos que tenham cursado integralmente o 4Âº e o 5Âº anos do
Ensino Fundamental, em escolas da Rede PÃºblica de Ensino Municipal , Estadual ou Federal,
condiÃ§Ã£o a ser comprovada por meio da apresentaÃ§Ã£o do original do HistÃ³rico Escolar
ou de DeclaraÃ§Ã£o da instituiÃ§Ã£o de ensino(Grupo I), no momento da matrÃ-cula. O
candidato que no momento da matrÃ-cula nÃ£o consiga comprovar que estudou integralmente
o 4Âº e o 5Âº anos do Ensino Fundamental, em escolas da Rede PÃºblica de Ensino Municipal
, Estadual ou Federal perderÃ¡ direito Ã vaga.
Da InscriÃ§Ã£o
As inscriÃ§Ãµes se realizarÃ£o exclusivamente via INTERNET, das 14h do dia 8 de julho Ã s
23h59min do dia 1Âº de agostode 2019,napÃ¡gina eletrÃ´nica de Concursos e SeleÃ§Ãµes do
ColÃ©gio Pedro II(http://dhui.cp2.g12.br), considerandose o horÃ¡rio oficial de BrasÃ-lia.
Da taxa de inscriÃ§Ã£o
O valor da taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$ 60,00
Dos testes de seleÃ§Ã£o e classificaÃ§Ã£o
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SerÃ¡ aplicada prova objetiva de mÃºltipla escolha, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e classificatÃ³rio,
com a seguinte
distribuiÃ§Ã£o de itens entre as seguintes disciplinas:
LÃ-ngua portuguesa Â– NÃºmero de itens 10 (ponto por item 1)
MatemÃ¡tica Â– NÃºmero de itens 10 (ponto por item 1)
RedaÃ§Ã£o Â– 10 pontos
SerÃ¡ considerado eliminado o candidato que obtiver pontuaÃ§Ã£o igual a 0 (zero) em pelo
menos uma das
disciplinas constantes da prova de mÃºltipla escolha.
Da redaÃ§Ã£o
SerÃ¡ aplicada uma redaÃ§Ã£o de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e classificatÃ³rio, no mesmo dia de
realizaÃ§Ã£o da prova
objetiva, sobre tema constante do caderno de prova.
A redaÃ§Ã£o terÃ¡ o valor de 10 (dez) pontos e serÃ¡ realizada na mesma data e horÃ¡rio
previsto no para a realizaÃ§Ã£o da prova objetiva.
Os candidatos que tirarem zero na redaÃ§Ã£o serÃ£o eliminados do Processo Seletivo.
Os testes de seleÃ§Ã£o e classificaÃ§Ã£o, que consistem na prova objetiva de mÃºltipla
escolha e redaÃ§Ã£o, serÃ£o
realizados no Estado do Rio de Janeiro, na data provÃ¡vel de 13 de outubro de 2019
(domingo), com duraÃ§Ã£o de 3
(trÃªs) horas para sua realizaÃ§Ã£o.
Os locais de realizaÃ§Ã£o das provas objetivas de mÃºltipla escolha e da redaÃ§Ã£o, para os
quais os candidatos deverÃ£o se dirigir, serÃ£o divulgados a partir, de 9 de outubro de 2019,
na pÃ¡gina eletrÃ´nica de Concursos e SeleÃ§Ãµes do ColÃ©gio Pedro II (
http://dhui.cp2.g12.br).

P�ina 2 / 2

