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BOLETIM OFICIAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO
Avenida Mal. Floriano, 199/10° e 16° andares - Centro - Rio de Janeiro - Tels.: 2233-5289/2253-5881 - sintergiapress@gmail.com

Colégio 1° de Maio
Edital de pré-matrícula para o 2° Semestre
,

TÉCNICOS
( PÓS-MÉDIOS )

Cursos de
aprimoramento
profissional ( livres )

,

,
Número de vagas:

,

Cursos
Eletrotécnica
Edificações
Cursos
AutoCAD
Sketchup
Blender
Photoshop
Corel Draw
Flash
Power Point
Cursos / Horários
Cursos Técnicos Pós-Médios
- Eletrotécnica e Edificações

Cursos de aprimoramento profissional ( livres ) – 2 dias

Nº de vagas por curso
30
30
Nº de vagas por turma
12
12
12
12
12
12
12
Noite
2ª à 6ª feira
18:20h às 21:50 h
2ª à 6ª feira
18:00h às 21:30

Período de matrículas:
As matrículas serão realizadas em dois períodos, ambos no horário de 8:00 às 18:30 horas.
x primeiro período : de 09/07/13 a 12/07/13 só para funcionários e / ou seus dependentes das empresas de
energia ligadas ao SINTERGIA;
x

segundo período - de 01/08/2013 até o preenchimento das vagas para todos os outros candidatos a matrícula;

Observações:
- Os associados deverão apresentar cópia do último contracheque.
Serão exigidos na pré-matrícula os seguintes documentos ( cópias e originais para conferência ):
x Certificado de conclusão do ensino médio ( imprescindível para matrícula );
x Histórico escolar do ensino médio ( imprescindível para matrícula);
x Certidão de nascimento;
x Três retratos ( 3 X 4 );
x Identificação do grupo sangüíneo com a assinatura do responsável pela informação e o órgão emissor de seu
registro ( CRM, CRF e etc.);
x Título de eleitor para maiores de 18 anos;
x Carteira de identidade e CPF;
x Recibo de pagamento da 1ª mensalidade, no valor de R$ 580,00 ( quinhentos e oitenta reais ) - para os não
bolsistas;
x Certificado militar ou alistamento militar;
A apresentação de qualquer documento exigido, que não tenha sido apresentado na pré-matrícula, deverá ser
feita até o dia 05 / 08 / 2013.
OBS: O candidato menor de 18 anos só poderá requerer matrícula através do seu responsável, que assinará
o requerimento e o contrato de prestação de serviços educacionais.

Visite nosso site: www.sintergia-rj.org.br

