
 
   

CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO  

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 2018-2019 

Prezado Professor  

Se você foi classificado e o seu nome consta na lista de chamada ou na certeza de que será 

chamado  (primeiros classificados) conforme listas divulgadas no endereço 

http://www.cpscetec.com.br/posacademica/inscricao , pode providenciar os seguintes 

documentos para matricula  

1. Termo de Compromisso (modelo anexo) datado,  assinado e com a ciência da direção da unidade de 

ensino em que atua. 

2. Cópia autenticada (frente e verso) do Diploma da Graduação devidamente registrado segundo as 

normas do MEC.  

OBS: O Certificado de Conclusão da Graduação com Histórico Escolar será aceito pelo prazo de 90 

dias, para que o candidato providencie o diploma. Decorrido esse prazo, sem a entrega do 

documento, a matricula poderá ser cancelada. 

3. Cópia autenticada do Histórico da Graduação.  

4. Cópia autenticada (frente e verso) da Carteira de Identidade (RG) atualizada.  

OBS: Não  aceitaremos  qualquer outro documento em substituição ao RG mesmo que 

tenha foto 

5. Cópia (frente e verso) do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no caso do número não constar no RG. 

6. Certificado de quitação com a Justiça Eleitoral. O que pode ser obtido no site do Tribunal Superior 

Eleitoral (http://www.tse.gov.br/). 

7. Cópia (frente e verso) do certificado de reservista ou quitação do serviço militar, caso seja do sexo 

masculino. 

8. Se houve alteração de nome em relação aos documentos apresentados, encaminhar cópia da certidão 

de casamento. 

9. Uma foto 3x4 recente. 

10. Comprovação de tempo de experiência declarada na inscrição o que pode ser uma                                                                                                                                                        

declaração da unidade de ensino, cópia do contrato na Carteira de Trabalho, cópia de publicação de 

chamada no Diário Oficial ou outro. 

http://www.cpscetec.com.br/posacademica/inscricao


 
 

A matricula poderá ser efetuada encaminhando os documentos pelo correio, via Sedex ou 

pessoalmente no prazo definido  conforme quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Importante: não comparecer  no período definido para matrícula da respectiva chamada ou a falta de  

documentos  acarretará no cancelamento da inscrição e a vaga será disponibilizada para outro candidato 

classificado em sequência. 

Dúvidas por e-mail:  brasilpro@cps.sp.gov.br ou pelo telefone: 011- 3327-3167 

 

Endereço para envio ou para entrega da documentação: 

 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 

A/C  SECRETARIA ACADÊMICA – PROGRAMA  BRASIL PROFISSIONALIZADO 

Praça Coronel Fernando Prestes nº 74 - Sala 10 P 

CEP: 01124-060  - Luz -  São Paulo – SP 

 

Horário da Secretaria:  8H às 18, de  segunda à sexta feira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chamada Publicação Período de matrícula 

  Por correio  Pessoalmente 

1ª 18/07/2018 
 

postagem até 27/07  
 

 
23 a 30/07 

2ª 01/08/2018 01/08 a 03/08/2018 
01/08 a 06/08/2018 

 

3ª 07/08/2018 07/08 a 10/08/2018 
07 a 13/08/2018 

 

mailto:brasilpro@cps.sp.gov.br


 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARA MATRÍCULA 
 

Nome (completo e sem abreviaturas):........................................................ 

Nome da mãe (completo sem abreviaturas):............................................. 

Nome do Pai (completo sem abreviaturas): .......................................... 

Data de Nascimento ( xx/xx/xxxx): .................................... 

Endereço Residencial (logradouro, nº, complemento, Município, Estado e CEP): 

Telefones com DDD -  residencial: ................        celular: ...................      trabalho: .................... 

RG, órgão emissor e data de emissão: ................................................. 

CPF: .................................... 

E-mail mais utilizado: ................................................................  

_____________________________________________________________________________________ 

Unidade de ensino que atua..................................................            Municipio: .................................. 

Instituição:........................................................................... 

E-mail: ..............................................................................                               

 

Declaro que: 
✓ Tenho disponibilidade e comprometo-me a participar de todas as atividades do curso tanto 

presenciais como no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
✓ Todas as informações postadas na inscrição e supracitadas são verdadeiras e estou ciente que as 

declarações falsas ou omissas poderão incorrer no cancelamento da minha matrícula a qualquer 
tempo; 

✓ Estou ciente que a falta de acesso no Ambiente Virtual de Aprendizagem por período superior a 15 
dias consecutivos a qualquer tempo durante o período de ambientação e do período letivo do curso 
acarretará o cancelamento da minha matricula.  
  

 
______/____/_______          __________________________________________________ 

ASSINATURA DO CURSISTA  
 
 
 
 

Ciente,  

 

DATA, ASSINATURA E CARIMBO DA DIREÇÃO DA ESCOLA  


