MATRÍCULA CTUR 2017/2018
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A matrícula será realizada das 9h às 11h30min e das 13h às 16h, de acordo com o cronograma abaixo.

Técnico em Agroecologia

08/01/2018

Técnico em Hospedagem

09/01/2018

Técnico em Meio Ambiente

10/01/2018

Técnico em Agrimensura

11/01/2018

Ensino Médio

11/01/2018

Os candidatos convocados deverão comparecer, exclusivamente, na data e horário previstos para a
efetivação da matrícula. Os candidatos que não realizarem sua matrícula serão considerados
desistentes.

DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA MATRÍCULA

TÉCNICO EM AGROECOLOGIA, TÉCNICO EM HOSPEDAGEM, TÉCNICO EM
MEIO AMBIENTE E ENSINO MÉDIO
Na data da matrícula, o responsável legal do candidato menor de idade ou o candidato maior de 18
anos deverá apresentar-se na Secretaria do Colégio Técnico, com os seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Certidão de Nascimento ou Casamento (original e fotocópia);
Carteira de Identidade (original e fotocópia);
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original e fotocópia);
Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original e fotocópia);
4 (quatro) fotos 3x4, de frente, iguais e recentes.
Atestado médico, constando que o candidato está apto à prática de atividades físicas (cursos
integrados e de concomitância interna);
g) Fotocópia do comprovante de residência em seu nome ou no nome de um de seus pais. Caso o
comprovante de residência do candidato esteja no nome de outra pessoa, apresentar além do
documento acima descrito, declaração de que o candidato reside no endereço e cópia do
documento de identidade do titular da conta (o que pode ser feito de próprio punho na mesma
folha da cópia).
h) Termo de autorização de uso da imagem. (ANEXO X ou XI)
i) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino e
maiores de 18 anos.
Os candidatos aprovados, via reserva de vagas, egressos de escola pública, de acordo com a opção
realizada na inscrição, deverão apresentar no ato da matrícula os documentos listados na tabela abaixo:

OPÇÃO DE RESERVA
DE VAGAS

com renda per capita
> 1,5 SM

com renda per capita
> 1,5 SM,
autodeclarados
pretos, pardos ou
indígenas

com renda per capita
≤ 1,5 SM

com renda per capita
≤ 1,5 SM,
autodeclarados
pretos, pardos ou
indígenas

DOCUMENTOS
a) Todos os documentos relacionados acima.
b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte
do Ensino Fundamental em escola particular, ainda que bolsista. Podendo
ser o Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração emitida
pela escola em que concluiu o ensino fundamental, informando em quais
escolas o candidato estudou todas as séries ou anos.
a) Todos os documentos relacionados acima.
b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte
do Ensino Fundamental em escola particular, ainda que bolsista. Podendo
ser o Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração emitida
pela escola em que concluiu o ensino fundamental, informando em quais
escolas o candidato estudou todas as séries ou anos.
c) Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do ANEXO IX, para
aquele autodeclarado preto, pardo ou indígena.
a) Todos os documentos relacionados acima.
b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte
do Ensino Fundamental em escola particular, ainda que bolsista. Podendo
ser o Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração emitida
pela escola em que concluiu o ensino fundamental, informando em quais
escolas o candidato estudou todas as séries ou anos.
c) De acordo com sua realidade familiar, o candidato deverá providenciar a
documentação necessária à comprovação da sua condição
socioeconômica conforme orientações no ANEXO IV.
d) Formulário de comprovação de renda e composição familiar preenchido.
(ANEXO V)
a) Todos os documentos relacionados acima.
b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte
do Ensino Fundamental em escola particular, ainda que bolsista. Podendo
ser o Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração emitida
pela escola em que concluiu o ensino fundamental, informando em quais
escolas o candidato estudou todas as séries ou anos.
c) De acordo com sua realidade familiar, o candidato deverá providenciar a
documentação necessária à comprovação da sua condição
socioeconômica conforme orientações no ANEXO IV.
d) Formulário de comprovação de renda e composição familiar preenchido.
(ANEXO V)
e) Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do ANEXO IX, para aquele
autodeclarado preto, pardo ou indígena.

TÉCNICO EM AGRIMENSURA
Na data da matrícula, o responsável legal do candidato menor de idade ou o candidato maior de 18
anos deverá apresentar-se na Secretaria do Colégio Técnico, com os seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Certificado de conclusão do Ensino Médio (original e fotocópia);
Certidão de Nascimento ou Casamento (original e fotocópia);
Carteira de Identidade (original e fotocópia);
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original e fotocópia);
Histórico Escolar do Ensino Médio. (original e fotocópia);
Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino e

maiores de 18 anos.
g) 4 (quatro) fotos 3x4, de frente, iguais e recentes.
h) Fotocópia do comprovante de residência em seu nome ou no nome de um de seus pais. Caso o
comprovante de residência do candidato esteja no nome de outra pessoa, apresentar além do
documento acima descrito, declaração de que o candidato reside no endereço e cópia do documento
de identidade do titular da conta (o que pode ser feito de próprio punho na mesma folha da cópia).
i) Termo de autorização de uso da imagem. (ANEXO X ou XI)
Os candidatos aprovados, via reserva de vagas, egressos de escola pública, de acordo com a opção
realizada na inscrição, deverão apresentar no ato da matrícula os documentos listados na tabela abaixo:
OPÇÃO DE RESERVA
DE VAGAS

com renda per capita
> 1,5 SM

com renda per capita
> 1,5 SM,
autodeclarados
pretos, pardos ou
indígenas

com renda per capita
≤ 1,5 SM

com renda per capita
≤ 1,5 SM,
autodeclarados
pretos, pardos ou
indígenas

DOCUMENTOS
a) Todos os documentos relacionados acima.
b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte
do Ensino Médio em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o
Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração emitida pela escola em
que concluiu o ensino médio, informando em quais escolas o candidato
estudou todas as séries ou anos.
a) Todos os documentos relacionados acima.
b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte
do Ensino Médio em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o
Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração emitida pela escola em
que concluiu o ensino médio, informando em quais escolas o candidato
estudou todas as séries ou anos.
c) Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do ANEXO IX, para aquele
autodeclarado preto, pardo ou indígena.
a) Todos os documentos relacionados acima.
b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte
do Ensino Médio em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o
Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração emitida pela escola em
que concluiu o ensino médio, informando em quais escolas o candidato
estudou todas as séries ou anos.
c) De acordo com sua realidade familiar, o candidato deverá providenciar a
documentação necessária à comprovação da sua condição
socioeconômica conforme orientações no ANEXO IV.
d) Formulário de comprovação de renda e composição familiar preenchido.
(ANEXO V)
a) Todos os documentos relacionados acima.
b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte
do Ensino Médio em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o
Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração emitida pela escola em
que concluiu o ensino médio, informando em quais escolas o candidato
estudou todas as séries ou anos.
c) De acordo com sua realidade familiar, o candidato deverá providenciar a
documentação necessária à comprovação da sua condição
socioeconômica conforme orientações no ANEXO IV.
d) Formulário de comprovação de renda e composição familiar preenchido.
(ANEXO V)
e) Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do ANEXO IX, para aquele
autodeclarado preto, pardo ou indígena.

