
 

 

PREZADO CANDIDATO 

ATENTE-SE AOS DETALHES PARA MATRÍCULA: 

 

 

CRONOGRAMA 

• 28/06/2021, a partir das 15h 

Divulgação da lista de classificação geral e convocação para envio dos 

documentos de matrícula da 1ª chamada (vestibulinhoetec.com.br) 

• De 29/06 até 01/07/2021 

Matrícula da 1ª chamada e envio de documentação de matrícula por 

meio digital, via upload, pelos candidatos (vestibulinhoetec.com.br) 

• 06/07/2021, a partir das 15h 

Aviso de deferimento e indeferimento das matrículas - 1ª chamada 

(vestibulinhoetec.com.br) 

• De 07/07 até 08/07/2021 

Recurso da matrícula/correção da documentação - 1ª chamada 

(vestibulinhoetec.com.br) 

• 13/07/2021, a partir das 15h 

Divulgação do resultado recurso/correção da documentação - 1ª 

chamada (vestibulinhoetec.com.br) 

• 19/07/2021, a partir das 15h 

Divulgação da 2ª chamada e convocação para envio dos documentos de 

matrícula (vestibulinhoetec.com.br) 

• De 20/07 até 21/07/2021 

Matrícula da 2ª chamada e envio de documentação de matrícula por 

meio digital, via upload, pelos candidatos (vestibulinhoetec.com.br) 

• 23/07/2021, a partir das 15h 

Aviso de deferimento e indeferimento das matrículas - 2ª chamada 

(vestibulinhoetec.com.br) 

• 26/07/2021 

Recurso da matrícula/correção da documentação - 2ª chamada 

(vestibulinhoetec.com.br) 

• 28/07/2021, a partir das 15h 

Divulgação do resultado recurso/correção da 2a chamada 

(vestibulinhoetec.com.br) 



 

O candidato convocado para a matrícula, da 1ª chamada, 

deverá fazer upload, no site www.vestibulinhoetec.com.br, 

entre os dias 29/06/2021 a 01/07/2021, de forma legível 

dos documentos de matrícula. 

Situações: 

• Aprovado/Convocado: o candidato deverá fazer upload dos documentos de 

matrícula, no site do processo seletivo, no período de 29/06/2021 a 

01/07/2021 

• Aprovado/Suplente: o candidato deverá acompanhar as outras listas de 

convocação, no site do processo seletivo e no site da Etec, para verificar se foi 

convocado para as próximas chamadas 

• Desclassificado: por não atendimento ao Manual do Candidato/Portaria do 

Processo Seletivo 

 

Candidato que constar como “Indeferido” nos dias da divulgação 

de Resultado deverá notar se enviou a documentação correta e se 

está legível. Note no cronograma teremos data para recurso, 

neste período poderão corrigir a documentação enviada. Após 

este período o sistema não aceitará a documentação. 

A documentação deverá ser anexada no site do Vestibulinho 

conforme descrito anteriormente 

(www.vestibulinhoetec.com.br). 

Atenção quanto ao descrito o que é Comprovação de 

Escolaridade Pública.  

Observe atentamente quais documentos serão aceitos e quais 

não serão. 

Atenção ao Manual do Candidato: é de inteira responsabilidade 

do Candidato ler Atentamente o manual do Candidato e 

Informar a documentação correta no dia correto do cronograma! 






