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CONVOCAÇÃO 5.ª RODADA DAS VAGAS REMANESCENTES, 
DOS CURSOS TÉCNICOS: LOGÍSTICA E ADMINISTRAÇÃO. 

 
Vagas Remanescentes Conforme Edital - Memorando-Circular: As vagas serão preenchidas 
obedecendo as seguintes instruções: 

 
 Considerando a impossibilidade de realização do trabalho presencial durante a Onda Roxa, as 

matrículas decorrentes das vagas remanescentes serão realizadas digitalmente, pelo e-mail: 
escola.281@educacao.mg.gov.br 

 
1. Divulgar amplamente os procedimentos, a documentação e o e-mail institucional da escola para 

realização das matrículas, por meio das redes sociais e outros recursos disponíveis; 

2. Orientar as famílias ou o próprio aluno, quando maior de 18 anos, a enviar por e-mail, dentro do 
prazo de 48 horas, após a data de encaminhamento da vaga, os documentos necessários à 
efetivação da matrícula; 

3. Destacar no campo “assunto”: MATRÍCULA - NOME DO ALUNO, utilizando no corpo do e-mail 
o modelo disposto no Quadro 1; 

4. Os responsáveis pelo aluno ou o próprio aluno, se maior de idade, deverão anexar ao e-mail a 
cópia de todos os documentos previstos no Quadro 2; 

5. Após análise da documentação, a escola deverá informar ao solicitante quanto ao deferimento 
ou indeferimento da matrícula; 

6. Orientar as famílias a comparecerem na unidade escolar para apresentação da documentação 
encaminhada digitalmente eassinatura da ficha de matrícula, quando o município regredir da 
Onda Roxa. 

7. Quadro 3. Lista dos convocados para a 4.ª rodada das vagas remanescentes, dos cursos 
técnicos: Logística e Administração, para efetivação da matrícula, respeitando o item 6.6 do 
Edital N.º 01/2021. 

 
 

Quadro 1 - Modelo de e-mail e declaração de veracidade de documentação 
 

Sr. (a) Diretor da Escola Estadual Técnico Industrial Professor Fontes 
 

Encaminho, em anexo, cópia dos docuementos necessários para a efetivação da matrícula do 
estudante (Nome do Aluno), no 1.º Módulo do Curso do Ensino Técnico. 
Declaro, para os devidos fins, que todoas as cópias são fidedignas aos docuementos originais 
que serão apresentados na escola, tão logo me seja permitido. 

 
Informo ainda que comparecerei a essa unidade de ensino para assinatura da ficha de matrícula 
do (a) estudante. 

 

Atenciosamente, 
(Nome do responsável e N. do Documento de Identidade) 
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Quadro 2 - Documentação necessária para matrícula / CONFORME O ITEM 9 DO EDITAL 01 . 

 

 
9. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

Devido ao período de excepcionalidade da pandemia de COVID-19, o processo de matrícula para 

ingresso nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, se dará obedecendo as 

recomendações do Comitê de enfrentamento da COVID – 19. 

 
9.1 Toda a documentação deverá estar legível e deverá trazer o original e cópias. 

a) Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

b) Original e Cópia do Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio ou Declaração Original 

de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Original atualizada do Ensino Médio ou 

Declaração Original que está cursando a EJA presencial ou Declaração Original de conclusão 

do Ensino Médio na modalidade suplência; 

d) Original e Cópia Carteira de Identidade; 

e) Original e Cópia do CPF; 

f) Original e Cópia do Comprovante de Endereço (Conta luz - CEMIG); 

g) Original e Cópia do Comprovante de quitação com o Serviço Militar, se maior de 18 anos – 

sexo masculino; 

h) Duas fotos 3x4 recentes; 

 
 

9.3 Todos os documentos deverão estar com a cópia legível e sem cortes; perderá o direito à vaga o 

candidato que não se matricular, no prazo fixado, munido dos documentos exigidos. Recomenda-se 

aos candidatos que obtenham os documentos com antecedência. 

9.4 Em nenhuma hipótese será aceita matrícula condicional, mudança de turno ou curso. Não serão 

aceitas matrículas com documentação incompleta. O aluno que cursa o Ensino Médio deverá 

comprovar, a cada semestre ou módulo, a permanência no Ensino Médio, com vistas a obter o diploma 

ao final do curso. 



Quadro 3. Lista dos convocados para a 5.ª rodada das vagas remanescentes, dos cursos técnicos: 
Logística e Administração 

ADMINISTRAÇÃO MANHÃ N.º VAGAS: 3 (três) 

CLASSIFICAÇÃO NOME 

99 DANIELE SANTOS DE OLIVEIRA 

100 ADRIANA SANTOS DE JESUS 

101 JHON WILLIAN DOMINGUES RODRIGUES 

  

ADMINISTRAÇÃO NOITE N.º VAGAS: 5 (cinco) 

CLASSIFICAÇÃO NOME 

87 IZABEL CRISTINA MARQUES FERREIRAW 

88 FRANCISLANDIO SOUZA FERNANDES 

89 JESSICA CRISTINA FAGUNDES FERREIR... 

90 ANA FLÁVIA VILARINO ABDOM 

91 MAXWELL BERNARDO DE OLIVEIRA GOMES 

  

LOGÍSTICA MANHÃ N.º VAGAS: 5 (cinco) 

CLASSIFICAÇÃO NOME 
100 VICTOR AUGUSTO AFONSO 

101 MÁRCIA SILVA MARCELINO 

102 CAMILA ROSÁRIO DE MIRANDA 

103 JANAÍNA DE FREITAS SANTANA ANDRADE 

104 RAFAEL MARQUES MOREIRA 
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