
 
 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO – 1ª FASE) 
 

ORIENTAÇÕES PARA O CANDIDATO - 2023.1 
 

1. Etapas e datas 
 

ETAPAS DATAS E INFORMAÇÕES 

1. Cadastro Período: 03/10/2022 (2ª feira) a 21/10/2022 (6ª feira) – site do Colégio 
(https://www.santoinacio-rio.com.br) 
Apresentar os documentos abaixo para efetuar a inscrição:  

• CPF;  

• carteira de Identidade (frente e verso); 

• comprovante de residência com endereço completo, incluindo CEP; 

• comprovante de escolaridade (certidão de conclusão, declaração atual de 
escolaridade ou histórico escolar); 

• conta de e-mail válida;  

• número de telefone celular atual para contato. 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Geral através dos telefones 
(21) 3184-6201/ 6203, de 8h às 12h e de 13h às 21h30, ou através do e-mail 
processoseletivonoturno@santoinacio-rio.com.br. 

2. Entrevista Pedagógica 
 

 
 

As entrevistas serão realizadas de forma presencial, logo após a apresentação dos 
documentos relativos à inscrição. Caso o candidato não possa participar da entrevista 
pedagógica na mesma data, poderá agendar um novo horário para o período entre os 
dias 03/10/2022 (2ª feira) e 21/10/2022 (6ª feira). 

3. Reunião de orientação sobre a 
bolsa de estudo 

 

Dias: 24/10/2022 (2ª feira) e 25/10/2022 (3ª feira), às 19h 
O candidato deve escolher o dia que mais lhe favoreça, para participar da reunião. 
Onde: reunião realizada presencialmente - Rua São Clemente, 226, Botafogo 

4. Resultado da entrevista 
pedagógica 

Dia: 26/10/2022 (4ª feira) 
Onde: resultado no site (https://www.santoinacio-rio.com.br) e no quadro de avisos na 
entrada do Colégio, a partir das 14h 

5. Análise do perfil socioeconômico/ 
entrevista com o Setor de Serviço 
Social para concessão de bolsa  

Conforme data divulgada no site, junto com resultado da entrevista pedagógica. 
 

6. Resultado final – listagem de 
classificados 

Dia: 12/12/2022 (2ª feira) 
Onde: resultado no site (https://www.santoinacio-rio.com.br) 

7. Matrícula 
      

Período: 09/01/2023 (2ª feira) a 16/01/2023 (2ª feira) 
 
Dia: 09/01/2023 (2ª feira): Ensino Médio - (EJA) 
Dia: 10/01/2023 (3ª feira): Administração - Educação Profissional 
Dia: 11/01/2023 (4ª feira): Administração - Educação Profissional 
Dia: 12/01/2023 (5ª feira): Análises Clínicas - Educação Profissional 
Dia: 13/01/2023 (6ª feira): Enfermagem - Educação Profissional 
Dia: 16/01/2023 (2ª feira): Informática - Educação Profissional 
   
Onde: matrícula realizada presencialmente - Rua São Clemente, 226, Botafogo 
Horário: 8h às 12h / 13h às 20h30 
 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Secretaria Geral: 3184-6201 ou 6203 ou 
através do e-mail processoseletivonoturno@santoinacio-rio.com.br 
 
Os documentos necessários para a matrícula estão disponibilizados no item 8.2 do 
edital e em https://www.santoinacio-rio.com.br 
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2. Bolsa de estudos 
 

A análise para concessão de bolsa de estudos será feita através de procedimentos da equipe de Serviço Social. Para maiores 
informações, consultar edital na Secretaria Geral ou no site do Colégio. 

 
 

3. Procedimentos para bolsa / Análise do perfil socioeconômico 
 

Para fazer a entrevista de concessão de bolsa, o candidato aprovado na etapa pedagógica deverá ir ao Setor de Serviço Social 
e entregar a documentação solicitada, conforme data da listagem dos alunos classificados. 

 
 

4. Procedimentos para matrícula 
 

Para a formalização da matrícula o aluno e/ou seu responsável legal deverá entregar as cópias dos documentos que seguem 
listados abaixo: 

• cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• cópia da Carteira de Reservista ou comprovante de quitação com o serviço militar; 

• cópia do Título de Eleitor (para maiores de 18 anos); 

• cópia da Carteira de Identidade (Obs.: Não serve carteira de motorista); 

• cópia do CPF; 

• 1 (um) retrato 3x4 recente; 

• atestado médico para fins escolares; 

• cópia de um documento que contenha o grupo sanguíneo; 

• cópia do comprovante de Residência; 

• original da Declaração de Transferência atualizada ou certidão de conclusão atualizada;  

• original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Fundamental (para EJA - Ensino Médio); 

• cópia da publicação no Diário Oficial da relação de formandos contendo o nome do candidato (somente para 
alunos que concluíram o Ensino Médio no Estado do Rio de Janeiro a partir de 1984). 

 
 

5. Instruções gerais 
 

• Os candidatos que estiverem com sintomas de Covid-19 não deverão comparecer para reuniões ou entrevistas 
no Colégio Santo Inácio.  

• Trazer comprovante de inscrição e documento de identificação com foto. 

• Comparecer vestido adequadamente (não será permitido o uso de shorts, minissaias, chinelos). 

• Para ingresso ao Ensino Médio (EJA), não haverá teste pedagógico. 

• O candidato que não participar de qualquer uma das etapas prescritas no Edital estará automaticamente 
eliminado. 

• As aulas dos cursos do Noturno são presenciais, sendo a frequência obrigatória. 

• O resultado relativo ao Processo de Ingresso de Novos Alunos – Noturno descrito neste Edital somente terá 
validade para o 1º semestre de 2023. 

 
 
 
 

 
 
 

 

8. Início das aulas  Dia:  02/02/2023 (5ª feira) 
Onde: Aulas acontecerão presencialmente - Rua São Clemente, 226, Botafogo. 
Horário: 19h 


