ADENDO I - EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA INGRESSO NO COTUCA - 2021

12. MATRÍCULAS
Onde se lê:
12.3. Calendário de Matrícula.
Divulgação dos
convocados
Primeira Chamada

Segunda Chamada

Terceira Chamada

Divulgação no site Pré-matrícula pelo Matrícula obrigatória presencial no
site
COTUCA
20/01/2021 – 14h às 20h
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino
06/01/2021
06/01/2021
Médio (Modalidade A) e
a
15/01/2021
Especializações Técnicas (Modalidade
C)
21/01/2021 – 14h às 20h
Cursos Técnicos de Concomitância
Externa (Modalidade B)
22/01/2020

27/01/2021

22/01/2021
a
24/01/2021

26/01/2021 - 15h às 20h Todos os

27/01/2021
a
28/01/2021

29/01/2021 - 15h às 20h

cursos

Todos os cursos

Leia-se:
12.3. Calendário de Matrícula.
Divulgação dos
convocados
Primeira Chamada

Divulgação
no site
13/01/2021

Pré-matrícula
pelo site
13/01/2021
a 18/01/2021

Segunda Chamada

22/01/2021

Terceira Chamada

27/01/2021

22/01/2021
a
24/01/2021
27/01/2021
a
28/01/2021

Matrícula obrigatória – será
realizada remotamente pelo site
20/01/2021 – 09h às 20h
Cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio (Modalidade A) e
Especializações Técnicas
(Modalidade C)
21/01/2021 – 09h às 20h
Cursos Técnicos de Concomitância
Externa (Modalidade B)
26/01/2021 - 09h às 20h
Todos os cursos
29/01/2021 - 09h às 20h
Todos os cursos

Onde se lê:
12.5. Na condição de o candidato ser menor de idade é obrigatório o comparecimento
do seu responsável (pai, mãe, curador ou tutor) ou representante legal, que deverá
apresentar, nesse caso, procuração simples reconhecida em cartório. No caso de pai
e/ou mãe, será necessária apenas a apresentação de documentação oficial de
identificação.
Leia-se:
12.5. Na condição de o candidato ser menor de idade é obrigatório que seu
responsável (pai, mãe, curador ou tutor) ou representante legal, acompanhe a
realização da matrícula que acontecerá remotamente.

Onde se lê:
12.6. Os documentos necessários para efetivar a matrícula constam no ANEXO VI DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA e deverão ser apresentados em cópias simples,
acompanhadas de originais para conferência. Na impossibilidade de apresentar os
originais, serão exigidas cópias autenticadas.
Leia-se:
12.6. Deverão ser anexados no sistema de matricula arquivo em formato PDF de RG,
CPF e Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração de Conclusão do
Ensino Fundamental para os optantes pelos Cursos de Técnicos Integrados ao Ensino
Médio (Modalidade A);
Para os Cursos de Concomitância Externa, arquivo em formato PDF de RG, CPF e
Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou declaração de conclusão do Ensino
Fundamental, e Declaração de Matricula no 2º Ano do Ensino Médio em 2021
(Modalidade B)
Para os cursos de Especializações Técnicas, arquivo em formato PDF de RG, CPF e
Histórico Escolar do Ensino Médio e Histórico Escolar do Curso Técnico nas áreas
especificadas para cada curso,ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio e
Declaração de conclusão do Ensino Técnico (Modalidade C).
A lista completa dos documentos necessários para efetivar a matrícula que constam
no ANEXO VI - DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA deverão ser apresentados em
momento posterior ao retorno das atividades presenciais.
Onde se lê:
12.12. Os que não comparecerem no dia e horário estipulados e não fizerem a
matrícula serão automaticamente excluídos e não terão mais direito à vaga.
Leia-se:
12.12. Os que não realizarem a matricula remota no dia e horário estipulados serão
automaticamente excluídos e não terão mais direito à vaga.

