
 
 ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 

 

4ª CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2022  

PARA INGRESSO DE ALUNOS NO 2º SEMESTRE DE 2022  

 
CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Savio Rodrigues Pereira 
 
CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA 
Luiz Philipe da Silva 
 
 

ORIENTAÇÕES: 

• Os candidatos deverão comparecer à Secretaria da Escola, no dia 20/07/2022, 
quarta-feira (somente este dia) das 13h30 às 20 horas, portando documentação 
exigida para preencher o requerimento de matrícula; 

• Todos os documentos deverão estar com a cópia legível e sem cortes; 

• Perderá o direito à vaga o candidato aprovado que não se matricular, no prazo 
fixado, ou seja, dia 20/07/2022, e não realizar conforme as orientações expressas 
no edital.  

• O candidato que apresentar documentação falsa contra ele poderá ser aberto 
processo administrativo e criminal, para apuração, preservado o direito ao 
contraditório e ampla defesa. 

• Em nenhuma hipótese será aceita matrícula condicional ou mudança de curso. 

• Não serão aceitas matrículas com documentação incompleta. 

• A FUMEP/ETMSL não se responsabilizarão, quando os motivos de ordem 
técnica que impeçam o candidato de concluir sua matrícula, não lhes forem 
imputáveis.  
 

DOCUMENTAÇÃO: 
Apresentar os documentos abaixo relacionados (original e uma cópia, de boa 
qualidade, de cada documento): 

a) Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
b) Original e cópia do Histórico Escolar de C,, ou Declaração que está cursando 

Educação de Jovens e Adultos – EJA na modalidade presencial a partir do 2º período 
em 2022; 

c) Original e cópia da Carteira de Identidade; 
d) Original e cópia do CPF; 
e) Original e cópia do Comprovante de Endereço (Conta de água, luz ou telefone 

recente); 
f) Original e cópia do Título de Eleitor; (Para maiores de 18 anos) 
g) Original e cópia do Comprovante de quitação com o Serviço Militar, se maior de 18 

anos; 
h) Uma foto 3x4 recente. 


