
 
 

             EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (Técnico de Nível Médio) 
                                             ORIENTAÇÕES PARA O CANDIDATO  
                                                              
1. Etapas e datas 

 

ETAPAS DATAS E INFORMAÇÕES 

1. Cadastro Período: 27/09 a 08/10 – Site do Colégio. 
Enviar os documentos e dados abaixo para efetuar a inscrição:  

• CPF; 

• carteira de Identidade (frente e verso); 

• comprovante de residência com endereço completo, incluindo CEP; 

• comprovante de escolaridade (certidão de conclusão, declaração atual de 
escolaridade ou histórico escolar); 

• conta de e-mail válida;  

• número de telefone celular atual para contato. 
E-mail para eventuais dúvidas: processoseletivonoturno@santoinacio-rio.com.br 

2. Testes acadêmicos  Dia: 18/10 (2ª feira), 19h: Informática - Educação Profissional 
Dia: 19/10 (3ª feira), 19h: Administração - Educação Profissional 
Dia: 20/10 (4ª feira), 19h: Análises Clínicas - Educação Profissional 
Dia: 21/10 (5ª feira), 19h: Enfermagem - Educação Profissional  
Horário: 19h 
Onde: testes realizados presencialmente - Rua São Clemente, 226, Botafogo. 

3. Resultado dos testes 
acadêmicos 

Dia: 22/10 (6ª feira): Informática - Educação Profissional 
Dia: 25/10 (2ª feira): Administração - Educação Profissional 
Dia: 26/10 (3ª feira): Análises Clínicas - Educação Profissional 
Dia: 27/10: (4ª feira): Enfermagem - Educação Profissional 
Onde: resultado no site: https://www.santoinacio-rio.com.br e no quadro de avisos na 
entrada do Colégio.  

4. Entrevista pedagógica 
 
 

Dia: 26/10 (3ª feira): Educação Profissional – Técnico em Informática 
Dia: 27/10 (4ª feira): Educação Profissional – Técnico em Administração 
Dia: 28/10 (5ª feira): Educação Profissional – Técnico em Análises Clínicas 
Dia: 29/10 (6ª feira): Educação Profissional – Técnico em Enfermagem 
Horário: 16h30 às 21h30 
Onde: Entrevista realizada on-line (videochamada por WhatsApp). 

5. Resultado da entrevista 
pedagógica  

Dia: 04/11(5ª feira) 
Onde: resultado no site: https://www.santoinacio-rio.com.br e no quadro de avisos na 
entrada do Colégio, a partir das 14h. 

6. Análise do perfil 
socioeconômico / entrevista 
com o Setor de Serviço Social 
para concessão de bolsa 

Conforme data divulgada no site, junto com resultado da entrevista pedagógica. 

7. Resultado final – listagem de 
classificados 

Dia: 06/12 (2ª feira) 
Onde: resultado no site: https://www.santoinacio-rio.com.br  

8. Matrícula  Período: 10/01 a 17/01/2022  
Onde: Matrícula realizada presencialmente - Rua São Clemente, 226, Botafogo. 
Qualquer dúvida entrar em contato com a secretaria geral 3184-6201 ou 6203 ou  
através do e-mail - processoseletivonoturno@santoinacio-rio.com.br 
Os documentos necessários para a matrícula estão disponibilizados no item 9.1 do edital, 
e em https://www.santoinacio-rio.com.br/admissao/noturno  

 
9. Início das aulas   

Dia: 03/02/2022 (5ª feira) 
Onde: Aulas acontecerão presencialmente - Rua São Clemente, 226, Botafogo. 
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2. Orientações para o teste e entrevista pedagógica 
 

O teste acadêmico acorrerá presencialmente no Colégio Santo Inácio, situado na Rua São Clemente, 226 – Botafogo – Rio de 
Janeiro/RJ. Ao entrar nas dependências do Colégio Santo Inácio, todos deverão observar e respeitar as seguintes medidas: 

 

• medição de temperatura (caso o candidato apresente temperatura igual ou maior que 37,5°, sua entrada não 
será autorizada); 

• higienização das mãos com álcool 70°; 

• uso de máscaras em todas as dependências do Colégio e por todo o tempo que permanecer em suas 
instalações; 

• o candidato que estiver com sintomas da Covid-19 não deverá comparecer para a realização da prova. 
 

Para realizar o teste acadêmico, o candidato deverá: 

• trazer comprovante de inscrição e documento de identificação com foto; 

• trazer caneta preta; 

• trazer garrafa de água (os bebedouros do Colégio estão adaptados para uso exclusivamente com garrafa); 

• comparecer vestido adequadamente (não será permitido o uso de shorts, minissaias, chinelos). 
 
As entrevistas pedagógicas serão realizadas de maneira on-line no período indicado na tabela do item 1. A data e o 

horário de cada candidato serão confirmados através de contato com o candidato pelo telefone ou pelo e-mail indicados no 
ato do cadastro.  

 

3. 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. 

 

4. Procedimentos para bolsa / Análise do perfil socioeconômico 
 

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. 

 

5. Procedimentos para matrícula 
 

Para a formalização da matrícula o aluno e/ou seu responsável legal deverá entregar as cópias dos documentos que seguem 
listados abaixo: 

• cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• cópia da Carteira de Reservista ou comprovante de quitação com o serviço militar; 

• cópia do Título de Eleitor (para maiores de 18 anos); 

• cópia da Carteira de Identidade (Obs.: Não serve carteira de motorista); 

• cópia do CPF; 

• 1 (um) retrato 3x4 recente; 

• atestado médico para fins escolares; 

• cópia de um documento que contenha o grupo sanguíneo; 

• cópia do comprovante de Residência; 

• original da Declaração de Transferência atualizada ou certidão de conclusão atualizada;  

• original e cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar (para Curso Técnico); 

• cópia da publicação no Diário Oficial da relação de formandos contendo o nome do candidato (somente para 
alunos que concluíram o Ensino Médio no Estado do Rio de Janeiro a partir de 1984). 

 


