Prefeitura Municipal de Campinas – FUMEC
Centro de Educação Profissional de Campinas
“Prefeito Antônio da Costa Santos”

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
5ª CHAMADA do Processo Classificatório dos Cursos Técnicos
Para 2º semestre de 2019 pelo Centro de Educação Profissional de Campinas “Prefeito
Antonio da Costa Santos - CEPROCAMP”
As matrículas para os candidatos classificados em 4ª chamada para os cursos Técnicos do CEPROCAMP
ocorrerão nos dias 13 e 14 agosto de 2019 no CEPROCAMP Centro, sito na Avenida 20 de Novembro, 145,
Centro, Campinas – SP, das 9 h. às 17 h. ou das 18 h. às 20 h.
A matrícula deverá ser realizada, preferencialmente, pelo candidato.
Na impossibilidade do próprio candidato, a matrícula poderá ser feita pelo pai, mãe ou responsável legal
mediante apresentação de seu RG e a documentação do candidato ou por procuração simples, mediante
apresentação do RG do procurador e a documentação do candidato.
No ato da matrícula para os cursos técnicos, o candidato ou responsável legal ou procurador deverá:
a) Cédula de Identidade;
b) CPF;
c) Atestado de Alistamento Militar ou Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino maiores
de 18 anos;
d) Título Eleitoral para maiores de 18 anos, juntamente com comprovante de votação da última eleição;
e) Entregar uma foto 3x4;
f) Documento de escolaridade: Atestado de matrícula, assinado pelo Diretor da Escola onde está cursando
a 2ª série ou 3ª série do Ensino Médio no ano de 2019, com data recente, ou Histórico Escolar do Ensino
Médio com Certificado de Conclusão; Atestado de “eliminação de, no mínimo, 4 (quatro) disciplinas”, aos
alunos do Telecurso, assinado pelo Diretor da escola que esteja cursando, com data recente; atestado de
matrícula assinado pelo Diretor da Escola onde está cursando o 2º termo do Curso de Suplência do Ensino
Médio no 2º semestre de 2019, com data recente;
g) Comprovante de residência;
h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
i) Comprovantes de renda, formal ou informal (salário, ajuda de custo, bolsa-auxílio, pensão,
aposentadoria, segundo-desemprego e outros benefícios governamentais), de todos os moradores que
contribuem para a renda familiar que foi informada no ato da inscrição, bem como cópia da Carteira
Profissional de todos os moradores da residência, maiores de 18 anos (folhas com número da Carteira,
Qualificação Civil, Contratos de Trabalho - páginas com registro e a primeira página sem registro e
Alterações de Salário);
j) Certidão de nascimento ou RG de todas as pessoas que moram com o candidato e que foram informadas
na ficha de inscrição;
k) Assinar ficha de matrícula, contendo termo de compromisso pelas informações prestadas.
No ato da matrícula serão devolvidos todos os documentos pessoais originais, retendo-se as cópias
reprográficas para arquivo.
O candidato classificado que não comparecer para efetivar sua matrícula dentro do período de convocação
perderá o direito à vaga, sendo sua vaga disponibilizada para as demais chamadas, e ficando o mesmo
impossibilitado de fazer matrícula posteriormente.
Para informações adicionais ou esclarecimento de dúvidas, poderá ser utilizado o telefone (19)3731-3650.
FUMEC/CEPROCAMP
Unidade “Prefeito Antonio da Costa Santos” – Av. 20 de novembro, 145 – Centro - Telefone: 19 3731-3650
Unidade “José Alves” - R. Prof. Mário Scolari, 91 – Cid. Satélite Iris I - Telefone: 19 3231-1344
https://www.fumec.sp.gov.br/Ceprocamp
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CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
QUINTA CHAMADA

007 – TÉCNICO EM LOGÍSTICA – NOITE
INSCRIÇÃO
000749
009703
000720
010054

NOME
JACQUELINE GAMA DE SOUSA
RIBEIRO
CARLOS EDUARDO VITOR
COSME DAVI PEREIRA MATHEUS
EDUARDA NELLY OLIVEIRA HORN

DOCUMENTO
0000047135109X

CÓDIGO
007

MODALIDADE
AMPLA CONCORRÊNCIA

FAIXA
1
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