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BOLETIM OFICIAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO

Saiu o Edital
Estão abertas as matrículas para os seguintes cursos:
- Ensino Fundamental Regular – 2º Segmento -  6º ano ao 9º ano, no horário da tarde;
- Ensino Médio Regular concomitante com o Curso Técnico em: Eletrotécnica, Edificações e Informática,

no  período diurno;
- Cursos Técnicos Pós-médios (noturnos, em módulos, com duração total de 18 meses) em

ELETROTÉCNICA, EDIFICAÇÕES e em SANEAMENTO. Estes cursos só poderão ser frequentados
por candidatos que já tenham concluído o ensino médio (antigo 2º grau).

Número de vagas por curso:

-

* Ensino Fundamental:
             Estaremos matriculando, por transferência, no 7º, 8º e 9º anos, alunos oriundos de outras escolas,
conforme nossa capacidade de vagas a serem definidas após o último Conselho de Classe de 2012.

Período de matrículas:
As matrículas serão realizadas em dois períodos, ambos no horário de 8:00 às 18:30 horas.

• primeiro período : de 03/12/12 a 07/12/12 só para funcionários e / ou seus dependentes das empresas

de energia ligadas do SINTERGIA

−  04/12/2012 - Ensino Médio concomitante com curso técnico em Informática ( manhã e tarde ) e Curso

Técnico em Informática ( pós-médio – noturno );
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−  05 / 12 / 2012 - Ensino Médio concomitante com curso técnico em Eletrotécnica (manhã) e Curso Técnico

em Eletrotécnica (pós-médio - noturno);

− 06 / 12 / 2012 - Ensino Fundamental ( 6º ano ao 9º ano );
• segundo período  - dia  07 / 12 /  2012 - Todos os cursos para todos os outros candidatos a matrícula;

Observações:

           -     As matrículas serão reiniciadas em 07 / 01 / 2013 até o preenchimento das vagas.

- Os associados deverão apresentar cópia do último contracheque.

- A bolsa de estudos somente será mantida pelas empresas aos alunos aprovados em cada série cursada.
Serão exigidos na pré-matrícula os seguintes documentos ( cópias e originais para conferência )

a) Para os candidatos ao Ensino Médio e Cursos Técnicos

• Certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio ou declaração, expedida com menos de 30

dias, de que está cursando a 8ª série / 9º ano do ensino fundamental ( imprescindível para matrícula );

• Histórico escolar ( p/ os alunos que já tenham concluído o ensino fundamental ou o ensino médio);

• Certidão de nascimento;

• Três retratos ( 3 X 4 );

• Identificação do grupo sangüíneo com a assinatura do responsável pela informação e o órgão emissor de seu

registro ( CRM, CRF e etc.);

• Título de eleitor para maiores de 18 anos;

• Carteira de identidade para maiores de 16 anos;

• Recibo de pagamento da 1ª mensalidade, no valor de R$ 520,00 ( quinhentos e vinte reais ) – ensino médio /

técnico;

• Certificado militar ou alistamento militar;
b) Para os candidatos ao Ensino Fundamental – 2º Segmento – 6º ano ao  9º ano

• Histórico escolar do 1º Segmento do Ensino Fundamental

OBS: No caso do aluno ainda não possuir o Histórico Escolar, deverá apresentar declaração, expedida com menos

de 30 dias, da série que está cursando no ensino fundamental ( imprescindível para matrícula ).

• Certidão de nascimento;

• Três retratos ( 3 X 4 );

• Identificação do grupo sangüíneo com a assinatura do responsável pela informação e o órgão emissor de seu

registro ( CRM, CRF e etc.);

• Título de eleitor para maiores de 18 anos;

• Carteira de identidade para maiores de 16 anos;

• Recibo de pagamento da 1ª mensalidade, no valor de R$ 520,00 ( quinhentos e vinte reais ) – ensino fundamental;
A apresentação de qualquer documento exigido, que não tenha sido apresentado na pré-matrícula, deverá ser

feita até o dia 29 / 01 / 2013.
OBS: O candidato menor de 18 anos só poderá requerer matrícula através do seu responsável, que assinará o

requerimento e o contrato de prestação de serviços educacionais.


