EDITAL DE INGRESSO 2022 / CONVÊNIO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL

1. VAGAS
Serão oferecidas 25 vagas para a 1ª série do Ensino Médio aos alunos oriundos das Escolas Municipais, de acordo
com a lei 3.468, de 13/12/2002. É imprescindível que o aluno tenha cursado os três últimos anos do Ensino
Fundamental em Escola Municipal da Cidade do Rio de Janeiro.
2. INSCRIÇÃO
De 8 até 13 de novembro, através do formulário on-line abaixo:
https://forms.gle/pdLfvJa51Tj3aThs8

2.1. Documentos necessários:
-

Declaração da escola de origem, conforme determinação da lei 3.468, na qual conste que o aluno cursou
os três últimos anos em Escola Municipal da Cidade do Rio de Janeiro.

-

Preenchimento da ficha de inscrição pelo responsável.

-

1 foto 3x4;

3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO
1ª Etapa - Avaliação Presencial:
27/11(sábado) - 7h30 às 12h30.
Sondagem de conhecimentos: Português, Redação e Matemática (provas eliminatórias)
A pontuação das avaliações será distribuída da seguinte forma: Matemática (100 pontos), Língua Portuguesa (100
pontos) e Redação (100 pontos).
Resultado:
29/11 (segunda-feira) – a partir das 14 horas;
- A divulgação dos candidatos aprovados, será feita através do e-mail cadastrado no formulário de inscrição.

Disponibilidade nos seguintes dias: 30 de novembro, 1, 2 e 3 de dezembro.
-

A prova de Redação será corrigida apenas se o somatório das notas em Matemática e Língua
Portuguesa for maior ou igual a 100 pontos.

-

O candidato deverá obter no mínimo 150 pontos, no somatório das provas de Língua Portuguesa,
Matemática e Redação. Caso contrário, será automaticamente eliminado.

2ª Etapa - Entrevista On-line:
-

Serão entrevistados os candidatos selecionados.
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4. MATRÍCULA
Dia 04/12 (sábado): às 14h
É imprescindível a presença do candidato e dos responsáveis legais.
Programação:
-

14h – Reunião com a equipe pedagógica (candidatos e responsáveis)

-

15h15 – Reunião com a equipe administrativa para entrega dos documentos e preenchimento do
contrato (responsáveis)

-

Dinâmica de grupo (somente os candidatos aprovados)

Todos os documentos deverão ser providenciados com antecedência.
No ato da matrícula, deverão ser entregues à Secretaria os seguintes documentos:
-

Xerox da carteira de identidade e CPF do contratante (responsável);

-

Atestado de saúde (para prática de Educação Física) até o dia 30/01/2022;

-

Documento que ateste tipo sanguíneo e Fator RH;

-

Histórico Escolar; até 30/01/2022;

-

Certificado de Habilitação (comprovação de matrícula, comparecimento e aprovação na Escola
Municipal);

-

Cópia da Certidão de Nascimento;

-

Cópia da Carteira de Identidade;

-

1 foto (3 x 4).

Conjunto de documentos a serem preenchidos corretamente no dia da matrícula:
Preenchimento pelo responsável dos seguintes documentos:
-

Ficha cadastral;

-

Requerimento de matrícula (contrato);

-

Termo aditivo (seguro).

Obs.: Na medida que forem concluindo a matrícula, os responsáveis e alunos visitarão os espaços físicos do
Colégio.

