PROCESSO DE INGRESSO DE NOVOS ALUNOS
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (Técnico de Nível Médio)
ORIENTAÇÕES PARA O CANDIDATO
2º semestre/2021
1. Etapas e datas
ETAPAS
1. Inscrição

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DATAS E INFORMAÇÕES
Período: 10/05 a 21/05 (12h) – site do Colégio.
Informar os documentos abaixo no ato da inscrição:
• CPF e da Carteira de Identidade;
• Conta de e-mail e telefone válidos;
• Endereço completo com CEP;
E-mail para eventuais dúvidas: processoseletivonoturno@santoinaciorio.com.br
Testes (Presenciais)
Dia: 25/05(3ª feira), 19h: Curso de Informática
Dia: 26/05(4ª feira), 19h: Curso de Administração
Dia: 27/05(5ª feira), 19h: Curso de Análises Clínicas
Horário: 19h
Resultado dos testes
Dia: 28/05(6ª feira): Informática
Dia: 31/05(2ª feira): Administração
Dia: 01/06(3ª feira): Análises Clínicas
Onde: No site: www.santoinacio-rio.com.br e no quadro de avisos na
entrada do Colégio.
Entrevista Pedagógica
Dia: 31/05(2ª feira), Curso de Informática
(On-line)
Dia: 01/06(3ª feira), Curso de Administração
Dia: 02/06(4ª feira), Curso de Análises Clínicas
Horário: 16h30 às 21h30
Resultado
da
Etapa Dia: 10/06 (5ª feira)
Pedagógica
Onde: No site: www.santoinacio-rio.com.br e no quadro de avisos na
entrada do Colégio, às 14h.
Entrevista para bolsa de Conforme data divulgada no resultado da Etapa Pedagógica.
estudos – Serviço Social
(Presencial)
Resultado
Final
– Dia: 07/07 (4ª feira)
Listagem de classificados Onde: No site: www.santoinacio-rio.com.br.
Importante: O Kit necessário para efetivar a matrícula será enviado através
do e-mail do processo. Qualquer dúvida entrar em contato com a secretaria
geral 3184-6201 ou 6203.
Matrícula (Presencial)
Período: 14/07 a 21/07
Qualquer dúvida entrar em contato com a secretaria geral 3184-6201 ou
6203.
Onde: através do e-mail - processoseletivonoturno@santoinacio-rio.com.br

9. Início das aulas
(Presencial)

Dia: 03/08 (4ªfeira)

2. Bolsa de estudos:
A análise para concessão de bolsa de estudos será feita através de procedimentos da equipe de
Serviço Social. Para maiores informações consultar edital na secretaria ou no site do colégio.

3. Procedimentos para bolsa:
Para fazer a entrevista de concessão de bolsa o candidato aprovado na etapa pedagógica deverá ir
ao setor de Serviço Social e entregar a documentação solicitada, conforme data da listagem dos alunos
classificados. Horário de atendimento: 17h às 21h.
4. Procedimentos para matrícula:
Os candidatos admitidos deverão apresentar no dia da matrícula a seguinte documentação abaixo
relacionada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
Cópia da carteira de reservista ou comprovante de quitação com o serviço militar;
Cópia do CPF;
Cópia do título de eleitor;
Cópia da carteira de identidade (não serve carteira de motorista);
01 (um) retrato 3X4;
Atestado médico para fins escolares;
Cópia de um documento que contenha o grupo sanguíneo;
Cópia do comprovante de residência;
Original e cópia do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do Ensino Médio Ou
Declaração de conclusão (atual) do Ensino Médio.
Cópia da publicação no Diário Oficial (somente para alunos que concluíram o Ensino Médio
no Estado do Rio de Janeiro a partir de 1984).

5. Orientações para o teste e entrevista pedagógica:
O teste acontecerá presencialmente no espaço físico do Colégio Santo Inácio.
As entrevistas serão on-line, com data agendada, conforme o item 3 do quadro das etapas do
processo (folha anterior).
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ao entrar nas dependências do Colégio Santo Inácio, todos passarão pelo seguinte
processo:
a) medição de temperatura;
b) higienização das mãos com álcool 70%;
c) somente depois disso, será autorizado o ingresso no Colégio (caso o
candidato apresente temperatura igual ou maior que 37,5º sua entrada
não será autorizada).
O candidato que estiver com sintomas de Covid-19 não deverá comparecer para a
realização da prova;
O uso de máscaras é obrigatório em todas as dependências do CSI;
Trazer comprovante de inscrição e documento de identificação com foto;
Trazer caneta preta;
Trazer garrafinha de água no dia do teste;
Comparecer vestido adequadamente (não será permitido o uso de shorts, minissaias,
chinelos);
O teste possui caráter de diagnóstico acadêmico do candidato, não cabendo, portanto, a
revisão e/ou vista das atividades realizadas, assim como não serão aceitos recursos de
natureza alguma;
Será permitida apenas a entrada do candidato nos dias de realização do teste e entrevistas;
O candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas prescritas neste edital, estará
automaticamente eliminado;
As aulas são presenciais, sendo a frequência obrigatória;
O resultado relativo ao Processo de Ingresso de Novos Alunos – Noturno descrito neste Edital
somente terá validade para o 2º semestre de 2021.

