
 

 

VESTIBULINHO 2 SEMESTRE/2020 
 

1ª LISTA DE CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA 

De 10/08 até 11/08/2020 

A lista de convocação segue a ordem da lista de classificação geral. Porém, 

algumas vagas podem ficar para alunos retidos no semestre anterior ou que 

estão voltando do “trancamento” de matrícula. 

O candidato classificado dentro dos limites das vagas existentes 

receberá e-mail para confirmação da sua matrícula. 

Etec Jacinto Ferreira de Sá - 066 – Ourinhos- SEDE 
Curso/Habilitação Período Vagas Convocados 

AÇÚCAR E ÁLCOOL Noite 40 1 º a 40 º 

EDIFICAÇÕES Noite 29 1 º a 29 º 

ELETROTÉCNICA Noite 40 1 º a 40 º 

ENFERMAGEM Noite 20 1 º a 20 º 

MECÂNICA Noite 21 1 º a 21 º 

Extensão EE Virgínia Ramalho - 066.01 - Ourinhos 
Curso/Habilitação Período Vagas Convocados 

RECURSOS 
HUMANOS Noite 31 1 º a 31 º 

REDES DE 
COMPUTADORES Noite 40 1 º a 40 º 

 

Ourinhos, 10 de agosto de 2020. 

 

 

 

COMO SERÁ A MATRÍCULA? 

A matrícula dos candidatos convocados será online. O candidato classificado 

dentro dos limites das vagas existentes receberá e-mail para confirmação da sua 

matrícula. 



Para efeito de matrícula o candidato deverá apresentar somente o RG como 

documento de identificação, e não serão aceitos em substituição ao RG: Carteira 

Nacional de Habilitação ou documentos expedidos por Ordem ou Conselho 

Profissional (exemplo: OAB, Crea, Coren, CRC e outros). 

Se impossibilitado de realizar a matrícula eletrônica, o candidato poderá 

solicitar a um representante, disponibilizando para este o login e senha 

necessários. Nesse caso, a Etec Jacinto Ferreira deSá não se responsabilizará, 

todavia, por eventuais erros cometidos no preenchimento do requerimento de 

matrícula. 

Após o término do período da pandemia e retorno às aulas presenciais, o 

candidato deverá apresentar na Secretaria Acadêmica os documentos exigidos 

para a inscrição, que deverão estar legíveis e acompanhadas dos respectivos 

originais, para conferência e validação. Havendo divergência de informações a 

matrícula poderá ser cancelada. 

Não serão aceitos históricos e/ou certificados de nível superior, tampouco 

carteiras de órgãos de registro de categoria (Coren, Crea etc.) para 

comprovação da conclusão do ensino médio. 

 


