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Informamos que estão abertas as inscrições para o processo de Classificação dos Cursos 

Técnicos em Farmácia, Análises Clínicas e Química no período de 05/06/2018 a 

21/06/2018, as inscrições serão realizadas na secretaria do Colégio de segunda a sexta-

feira nos seguintes horários: 

Segunda-feira: 7h:30min às 21h:00min 

Terça-feira:  7h:30min às 21h:00min 

Quarta -feira:  11h:30min às 21h:00min 

Quinta-feira: 7h:30min às 21h:00min 

Sexta-feira: 7h:30min às 21h:00min 

A matrícula no curso está condicionada a apresentação de todos os documentos 

obrigatórios e a processo de classificação caso haja mais de 35 alunos inscritos até a 

data limite das inscrições. Documentações entregues após a data limite das inscrições 

ficarão em lista de espera caso a turma já possua 35 alunos, devendo aguardar 

desistências. 

A confirmação da matrícula e data de início das aulas será informada posteriormente 

por telefone ou e-mail, portanto, o preenchimento correto desses dados no ato da 

inscrição é de suma importância. Caso o Colégio não consiga entrar em contato com o 

aluno, ou este não confirme sua matrícula até o início das aulas,  sua vaga não será 

garantida e sua matrícula não será 

realizada.                                                                                                                              

                        

Em caso de desistência da vaga ou não-confirmação da matrícula, a documentação não 

será arquivada e deve ser retirada na secretaria do colégio em até 7 dias úteis após o 

início das aulas ou estas serão 

eliminadas.                                                                                                                 

O colégio não possui xerox, portanto, a cópia dos documentos e originais que deverão 

ser apresentados obrigatoriamente no ato da inscrição são inteiramente de 

responsabilidade do 

candidato.                                                                                                                             
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO (Original e 

xerox):                                                    

- Certidão de nascimento ou casamento (documento obrigatório)           

- Documento de identidade – RG (documento obrigatório)                               

- CPF (documento obrigatório)                                                                                                                

- Comprovante de endereço da COPEL (documento obrigatório)                                             

- Histórico Escolar do Ensino Médio  (documento obrigatório)                                                            

- Comprovante de renda familiar  (documento obrigatório)                                                            

- Número de inscrição no NIS (Número de Identificação Social) – (se possuir)  

- Atestado de Vacina  

Na ausência de algum documento obrigatório a inscrição não será realizada.  

 

Aos candidatos será ofertada Palestra Esclarecedora sobre o currículo do curso e perfil 

do profissional, a qual será ministrada no dia 26/06/2018 às 19h30 horas no Salão 

Nobre do Colégio Est. Dr. Gastão Vidigal.  

 


