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EDITAL DE CHAMADA DE DEPENDÊNCIAS – CURSOS TÉCNICOS 

 

A Direção e Coordenação dos Cursos Técnicos do Aprendiz, torna público o presente 

Edital para abertura de inscrições, visando o cumprimento das Dependências dos Cursos 

Técnicos pelo Corpo Discente do Aprendiz. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

- As inscrições deverão ser realizadas de 03/02/2020 a 06/03/2020, devendo o discente 

interessado proceder da seguinte forma: 

 Solicitar na Secretaria o requerimento, preenchendo todos os campos com as 

informações necessárias. 

 Após o preenchimento, dirigir-se ao setor financeiro com o requerimento em mãos, para 

formulação do contrato e quitação dos valores. 

 Os requerimentos poderão ser solicitados na Secretaria da instituição de Segundas a 

Sexta no período de 18h ás 22h. 

 

2. DAS DISCIPLINAS QUE SERÃO OFERECIDAS 

 

- Serão oferecidas em princípio, Dependências previstas na estrutura curricular do Aprendiz e 

solicitadas pelos discentes dos períodos dos cursos técnicos, podendo discentes vinculados a 

outros períodos, se necessário, matricular-se na disciplina oferecida.   

 

3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1. Formulário de inscrição, devidamente preenchido no período da inscrição, com os dados 

pessoais e as assinaturas requeridas (disponível na Secretaria); 

3.2. Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital. 
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4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

1º momento: 13/03/2020 – Buscar proposta de trabalho 

2º momento: 13/04/2020 – ás 19h30min. Entrega do Trabalho e realização da prova. 

3º momento: 17/04/2020 – Divulgação dos resultados. 

 

No 1º momento dia 13/03/2020 de 19 ás 22 horas, os alunos inscritos deverão comparecer á 

escola munidos do comprovante de pagamento para requerer a proposta de trabalho. 

 

No 2º momento dia 13/04/2020 ás 19h30min os alunos comparecerão para realizar a prova. 

   

No 3º momento dia 17/04/2020, os resultados estarão disponíveis na coordenação. 

 

 

5. CUSTO FINANCEIRO 

 

5.1 – Para Dependência: 

 

- Será cobrado o valor de R$ 100,00 (cem reais) por disciplina, ficando a cargo do financeiro 

possíveis negociações. 

 

 

Barbacena, 03 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

DIREÇAO E COORDENAÇÃO CURSOS TÉCNICOS 

 


