VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/19

ESPECIALIZAÇÃO
Exame: 16/12/2018 (domingo), às 13h30min
CADERNO DE QUESTÕES – Enfermagem no Atendimento em Urgência e
Emergência Intra e Ex tra Hospitalar – Etec Orlando Quagliato
Nome do(a) candidato(a):

Nº de inscrição:

Prezado(a) candidato(a):

Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir e aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame.
1.
Este caderno contém 30 (trinta) questões em forma de teste.
2.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas.
3.
Após o início do Exame, você deverá permanecer no mínimo até as 15h30min dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar este local, levar consigo este
caderno de questões.
4.
Você receberá do Fiscal a Folha de Respostas Deﬁnitiva. Veriﬁque se está em ordem e com todos os dados impressos corretamente. Caso contrário,
notiﬁque o Fiscal, imediatamente.
5.
Após certiﬁcar-se de que a Folha de Respostas Deﬁnitiva é sua, assine-a com caneta esferográﬁca de tinta preta ou azul no local em que há a indicação:
“ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”.
6.
Após o recebimento da Folha de Respostas Deﬁnitiva, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a o mínimo possível.
7.
Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E) das quais somente uma atende às condições do enunciado.
8.
Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos.
9.
Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho.
10. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá primeiramente passar as alternativas escolhidas para a Folha de Respostas
Intermediária, que se encontra no final deste caderno dequestões.
11. Posteriormente, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas na Folha de Respostas Intermediária para a Folha de Respostas Deﬁnitiva,
utilizando caneta esferográﬁca de tinta preta ou azul.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preencher a Folha de Respostas Deﬁnitiva,
faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída.

13.

Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Deﬁnitiva, com caneta esferográﬁca de tinta preta ou azul e com traço forte e cheio,
conforme o exemplo a seguir:
A
B
D
E

14.

Quando você terminar a prova, avise o Fiscal, pois ele recolherá a Folha de Respostas Deﬁnitiva, na sua carteira. Ao término da prova, você somente poderá
retirar-se da sala do Exame após entregar a sua Folha de Respostas Deﬁnitiva, devidamente assinada, ao Fiscal.
Enquanto o candidato estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone celular (o qual deverá
permanecer totalmente desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarmes sonoros ou não, nas dependências do prédio onde o Exame será
realizado), radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, gorro, máscara, óculos escuros, corretivo líquido/fita ou quaisquer
outros materiais (papéis) estranhos à prova.
Os três últimos candidatos em cada sala somente serão liberados após todos haverem concluído as provas ou a mesma for encerrada por esgotamento do
prazo. Os três últimos candidatos em conjunto com o fiscal irão lacrar as provas da sala em envelope de segurança e assinarão o termo de encerramento
de prova da sala.O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo Vestibulinho, bem como a desobediência às exigências registradas na
Portaria e no Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, implicam na desclassiﬁcação do candidato.
Será eliminado do Exame o candidato que:
não comparecer ao Exame na data determinada;
chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30;
realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo 14 da Portaria
CEETEPS-GDS que regulamenta o Processo Seletivo Vestibulinho 1º Semestre 2019;
não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§4º e 5º do artigo 14 da Portaria CEETEPS-GDS
que regulamenta o Processo Seletivo Vestibulinho 1º Semestre 2019;
retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de Respostas Definitiva;
utilizar ou tentar utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico, de comunicação e/ou de livros, notas, impressos e apontamentos durante a realização
do exame;
retirar-se do prédio em deﬁnitivo antes de decorridas duas horas do início do exame, por qualquer motivo;
perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido durante a realização do exame;
retirar-se da sala de provas com a Folha de Respostas Definitiva;
utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do exame;
realizar ou tentar realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se e/ou tentar comunicar-se com outros candidatos durante o período das
provas;
realizar a prova fora do local determinado pela Etec / Extensão de Etec;
zerar na prova teste.

15.

16.

17.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOA PROVA!
Gabarito Oficial
O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 14 horas
do dia 18/12/2018, no site www.vestibulinhoetec.com.br

Resultado
• Divulgação da lista de classificação geral a
partir do dia 16/01/2019

Questão 01 – Segundo o Ministério da Saúde, para boas práticas e um funcionamento adequado de serviços
de Urgência e Emergência, qual a resposta correta em relação à definição de Emergência.
A) Constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente
de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato;
B) Boas práticas para o funcionamento e organização dos serviços de Urgência e Emergência;
C) O que melhor define Emergência é imperícia, imprudência e negligencia;
D) Ocorrência imprevista de agravo à saúde como ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de
assistência médica imediata;
E) Define o plano de ação para execução do atendimento e avaliação.

Questão 02 – Deu entrada no Pronto Atendimento, o senhor J.A.S, 58 anos com queixas de cefaleia,
hipertermia T= 38,2C, dor generalizada, dor epigástrica. Foi prescrito pelo plantonista após avaliação a
instalação de SF 0.9% 500 ml, uma ampola de dipirona 02 ml e uma ampola de ranitidina 02 ml, para correr em
04 horas. Quantas gotas deveram correr por minuto?
A) 40 gts/min
B) 28 gts/min
C) 42 gts/min
D) 56 gts/min
E) 36 gts/ min

Questão 03 – Os sinais vitais são utilizados como parâmetros para diagnostico, acompanhamento e evolução.
No atendimento em uma criança de 10 anos, assinale os sinais vitais dentro da normalidade. (BRUNNER E
SUDDARTH,2016)
A) 120x80 mmhg, 65 a 140 bpm, 37 a 38.2 ºC, 16 a 20 rpm;
B) 100x60 mmhg, 70 a 110 bpm, 35.9 a 37.2 ºC, 12 a 20 rpm;
C) 90x60 mmhg, 70 a 110 bpm, 37 a 38.2 ºC, 12 a 20 rpm;
D) 110x60 mmhg, 70 a 140 bpm, 35.9 a 38.2 ºC, 12 a 20 rpm;
E) 120x80 mmhg, 70 a 110 bpm, 36 a 38.2 ºC, 15 a 20 rpm.

Questão 04 – De acordo com o COFEN; qual a Lei que define a seguinte afirmação “Dispõe sobre a
regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências”.
A)
B)
C)
D)
E)

Lei 8080/90
Lei 8142/90
Lei 2616/98
Lei 7498/86
Lei 4024/61

Questão 05 – O pulso é uma delimitação palpável da circulação sanguínea que pode ser percebida em vários
pontos do corpo. Um socorrista ao se deparar com uma vitima em PCR, onde deverá checar o pulso durante o
protocolo de reanimação.
A) Pulso Radial
B) Pulso Femoral
C) Pulso Carotídeo
D) Pulso Poplíteo
E) Pulso Braquial

VESTIBULINHO ETEC 1º SEMESTRE 2019 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA INTRA E EXTRA-HOSPITALAR

Questão 06 – O técnico de enfermagem, ao receber um paciente com queixa de dor intensa, aperto no peito,
irradiando para o braço esquerdo, dor epigástrica e sudorese fria não aliviada pelo repouso e nem por terapia
com vasodilatadores, pode suspeitar do seguinte distúrbio cardiovascular.
A) Pericardite
B) Miocardite
C) Infarto do Miocárdio
D) Choque Cardiogênico
E) Acidente Vascular Cerebral

Questão 07 – O SAMU foi acionado, ao se deparar com o local da cena, o socorrista encontra o paciente em
decúbito lateralizado, pulso não palpável e não respondendo a estímulos verbais. Qual a conduta a ser tomada.
Assinale a alternativa correta.
A) Posicionamento da coluna vertebral, afrouxar as roupas, colocar o paciente em superfície rígida e iniciar as
manobras de reanimação;
B) Chamar pela vitima, verificar respiração através de boca e nariz, checar pulso, colocar paciente em
superfície rígida e iniciar as manobras;
C) Iniciar as manobras de ventilação e massagem cardíaca;
D) Chamar a vitima, puncionar AVP, instalar mascara de Venturi, iniciar manobras de reanimação;
E) Verificar respiração, pressão arterial, colocar o paciente na maca, e realizar as manobras de reanimação.

Questão 08 – Uma criança (responsiva) deu entrada acompanhada pelos pais na UPA apresentando início
súbito de grave dificuldade respiratória, sinal de angústia e não emitia qualquer som (tosse silenciosa). Qual a
conduta do profissional de saúde?
A) Estimular a tosse vigorosa;
B) Realizar ventilação mecânica;
C) Orientar manobra de Valsalva;
D) Manter a criança em observação;
E) Executar a manobra de Heimlich.

Questão 09 – Uma mulher de 67 anos, com diagnostico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, deu entrada
na Unidade de Pronto Atendimento, onde foi prescrito Terbutalina 0,25 mg via subcutânea. Tenho disponível na
instituição Terbutalina 0,5mg/ml. Ao preparar essa medicação em seringa de 100 unidades, quantas unidades
da droga devo aspirar?
A)
B)
C)
D)
E)

60
50
10
30
40

Questão 10 – Você, socorrista se depara com um paciente em PCR, de acordo com os protocolos seguidos
no suporte básico de vida para adultos, recomenda-se que as compressões torácicas realizadas na
ressuscitação cardiopulmonar sejam na frequência de:
A) 40 a 60/minuto;
B) 60 a 80/minuto;
C) 70 a 90/minuto;
D) 80 a 100/minuto;
E) 100 a 120/minuto.
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Questão 11 – Assinale a alternativa correta, em relação as responsabilidades e atribuições do socorrista:
( ) Fazer o que deve ser feito no momento, afim de salvar uma vida; prevenir danos maiores;
( ) Aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros;
( ) Agir somente até o ponto de seu conhecimento e técnica de atendimento;
( ) Transportar a vitima e medicar se necessário;
( ) Manter calma e serenidade frente a situação.
A)
B)
C)
D)
E)

F-F-F-V-V
V-F-V-F-V
V-V-V-F-V
V-V-V-V-V
F-F-F-F-V

Questão 12 – As queimaduras são lesões decorrentes de agentes (tais como a energia térmica, química ou
elétrica) capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. Tais
agravos podem ser classificados como queimaduras de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau.
Esta classificação é feita tendo-se em vista a profundidade do local atingido. Por sua vez, o cálculo da
extensão do agravo é classificado de acordo com a idade. Nestes casos, normalmente utiliza-se a conhecida:
A)
B)
C)
D)
E)

Regra dos dez;
Regra da palma da mão;
Regra dos nove;
Regra da queimadura;
Regra dos treze.

Questão 13– Os riscos mais significativos relacionam-se às doenças que são transmitidas pelo sangue, onde
os profissionais da saúde estão sujeitos a riscos biológicos quando desenvolvem suas atividades de socorro à
vítima. Destaque as doenças transmitidas pelo sangue.
A) AIDS, Tuberculose e Hepatite C.
B) AIDS, Meningite e Tuberculose.
C) Hepatite B, Hepatite C e HIV.
D) Hepatite B, Hepatite A, AIDS.
E) Hepatite A, Hepatite B, Hepatite C.

Questão 14 – Em relação ao atendimento à vitima de intoxicação ou envenenamento:
( ) Alguns dos sintomas podem apresentar queimaduras em volta da boca, vômitos, respiração dificultosa e
limitada, unhas e lábios arroxeados;
( ) O socorrista deve oferecer carvão ativado, para neutralizar o veneno;
( ) Afastar o agente tóxico, lavando com água caso esteja em contato com a pele, ou mudando de
ambiente caso seja inalatório;
( ) Em caso de contato com a pele, não lave a região atingida, pois essa atitude, pode facilitar a identificação
do veneno;
( ) As intoxicações podem ser classificadas em três categorias: acidentais, ocupacionais e intencionais.
A)
B)
C)
D)
E)

V-V-V-V-V
V-F-V-F-V
F-V-F-V-F
V-V-F-F-V
F-F-F-V-V
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Questão 15 – Ao atender o Senhor A.C, 40 anos, na Unidade de Pronto Atendimento, apresentando
convulsão[...] Foi prescrito pelo médico uma dose de ataque de 1.250 mg de fenitoína. Na instituição temos
ampolas de fenitoína 5% com 05 ml. Quantas ampolas são necessárias para administrar essa dose da droga,
em 100 ml de SF 0,9%?
A)
B)
C)
D)
E)

04 ampolas
2.5 ampolas
02 ampolas
4.5 ampolas
05 ampolas

Questão 16 – Cada veículo é equipado com materiais e equipamentos específicos, tripulado por profissionais
com diferentes atribuições que compõem as equipes, segundo o tipo de atendimento destinado a prestar. Qual
é a equipe de profissionais que compõe cada veículo?
A) Suporte Básico de Vida: Enfermeiro, médico e condutor do veículo; Suporte Avançado à Vida: Técnico de
enfermagem e condutor do veículo;
B) Suporte Básico de Vida: Técnico de enfermagem, médico; Suporte Avançado à Vida: Condutor do veículo e
médico;
C) Suporte Básico de Vida: Técnico de enfermagem e condutor do veículo; Suporte Avançado à Vida:
Enfermeiro, médico e condutor do veículo;
D) Suporte Básico de Vida: Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, condutor do veículo; Suporte Avançado à
Vida: Enfermeiro, condutor do veículo;
E) Suporte Básico de Vida: Apenas o condutor do veículo; Suporte Avançado à Vida: Enfermeiro, médico e
condutor do veículo.

Questão 17 – Antes de iniciar a assistência é preciso certificar-se quanto à segurança para a realização das
intervenções, pois algumas condições podem significar risco aos profissionais envolvidos no atendimento,
sendo fundamental a observação de três aspectos, quais são eles?
A)
B)
C)
D)
E)

Segurança da cena, aproximação a vitima, ligar para o SAMU;
Iniciar a avaliação primária;
Retirar adornos da vitima e deixa-lo em local seguro;
Segurança da cena, segurança do profissional e segurança da vítima;
Primeiramente a segurança da vitima.

Questão 18 – Segundo o Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 2009. No
que se baseia e avalia a Escala de Glasgow?
A) Baseia-se na melhor abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. Avalia o nível de
consciência da vítima;
B) Baseia-se na avaliação da resposta motora. Avalia as posturas patológicas;
C) Baseia-se no nível de dor para avaliação da analgesia;
D) Avalia a somatória para classificação de atendimento;
E) Orienta o socorrista no protocolo de atendimento.
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Questão 19 – LSP, 42 anos, sexo feminino, vítima de trauma provocado por arma de fogo na região
abdominal. Levada para a Unidade de Pronto Atendimento. Ao exame físico, a enfermeira detectou que os
ferimentos de LSP podem representar risco de ocorrência de choque hipovolêmico, uma vez que o
sangramento pode estar oculto numa avaliação inicial. Sabe-se que esse tipo de choque requer cuidados
imediatos, os quais a equipe precisa ter em mente para atendimento. São sinais de choque hipovolêmico:
A) taquicardia, cianose, pele fria e úmida;
B) pele seca, hipertensão e enchimento capilar preservado;
C) taquicardia, enchimento capilar preservado e cianose;
D) bradicardia, cianose, pele seca;
E) bradicardia, hipotensão e enchimento capilar preservado.

Questão 20 – Paciente é atendido em pronto-socorro com os seguintes sinais e sintomas: formigamento boca
e língua, náuseas, vômitos e hipotensão arterial, fasciculação muscular e ptose palpebral.” Dentre os animais
peçonhentos relacionados, qual apresenta maior compatibilidade com o caso?
A) Aranha vermelha
B) Aranha marrom;
C) Cascavel;
D) Escorpião marrom;
E) Jararaca.
Q
uestão 21 – Pensando em aperfeiçoar os processos de atendimento, de forma a criar métodos mais eficientes,
ágeis e tentar diminuir os problemas de alta demanda, que acabam gerando superlotação, criou-se o Protocolo,
que este realiza a classificação de pacientes, através do uso de cores, implantado em grande parte como uso
de pulseiras de identificação para paciente. Qual o nome desse Protocolo?
A)
B)
C)
D)
E)

Protocolo de Acolhimento
Protocolo de Manchester
Protocolo das Cores
Protocolo de Triagem
Protocolo de Urgência e Emergência

Questão 22 – O SBV tem como principal característica a manutenção da vida para garantir a oxigenação
tecidual e perfusão cerebral. São as ações básicas e prioritárias a serem realizadas como medidas iniciais no
atendimento em parada cardiorrespiratória. As diretrizes estabelecidas no protocolo padrão internacional da
American Heart Association orientam que essas ações obedeçam qual sequência para o atendimento?
A)
B)
C)
D)
E)

A, B, C
D, A, B
C, A, B
C, B, A
B, C, D

Questão 23 – A Parada Cardíaca é a interrupção abrupta das funções do coração. Quais são os sinais
relativos ao quadro clínico da parada cardíaca?
A)
B)
C)
D)
E)

Taquipnéia, hipertensão e palidez da face;
Bradicardia, hipotensão e formigamento das mãos;
Midríase bilateral, taquicardia e aumento rápido da pressão arterial;
Ausência de pulso, queda rápida da pressão arterial e apneia;
Taquicardia, midríase bilateral e queda da pressão arterial.
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Questão 24 – Sobre o tratamento de queimaduras na urgência, o Técnico de enfermagem deve estar atento
para os seguintes cuidados:
( ) A hidratação venosa nos casos de queimaduras extensas é frequentemente necessária, seguindo a fórmula
de Parkland;
( ) Interromper o processo de queimadura é muito importante;
( ) Procurar neutralizar o efeito térmico, utilizando pomadas refrescantes ou mentoladas como creme dental;
( ) Queimaduras em áreas especiais como face, genitália, pés e mãos são consideradas mais graves devido
ao comprometimento estético e funcional.
Assinale a alternativa correta:
A) V-V-V-V
B) F-F-V-V
C) V-V-F-F
D) V-V-F-V
E) F-V-F-V

Questão 25 – Durante o atendimento a um paciente com parada respiratória foi necessário o uso da cânula
orofaríngea (cânula de Guedel). Para definir o tamanho adequado da cânula deve-se medir a distância entre
A) o queixo e o lóbulo da orelha;
B) a comissura labial e a parte superior da orelha;
C) a ponta do nariz e o lóbulo da orelha;
D) a comissura labial e o lóbulo da orelha;
E) o queixo e a parte superior da orelha.

Questão 26 – Foi acionado o SAMU, para um paciente que sofreu uma queda de uma altura de 3 metros;
apresentando alguns sinais importantes: deformação e desalinhamento do membro superior esquerdo, ruptura
da pele, impossibilidade em movimentação do membro e queixas álgicas intensas, crepitação durante a
palpação. Assinale a alternativa correta, em relação ao trauma apresentado.
A)
B)
C)
D)
E)

Luxação;
Fratura Fechada;
Fratura Aberta;
Entorse;
Rompimento de ligamentos.

Questão 27 – Quais são os materiais e equipamentos utilizados na imobilização de fraturas de ossos longos?
Assinale a alternativa correta
A)
B)
C)
D)
E)

Tracionador de fêmur e Ked;
Prancha longa e colar cervical;
Prancha curta e Ked;
Ked e colar cervical;
Talas metálicas e tracionador de fêmur.
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Questão 28 – Uma colisão carro-moto, em via pública, foi acionado o SAMU, onde o socorrista se deparou
com uma amputação traumática. Assinale a alternativa correta.
( ) Colocar o membro amputado no saco com gelo;
( ) Limpar o segmento amputado com soro fisiológico;
( ) Desprezar o segmento amputado, porque a chance de reimplante são mínimas;
( ) Controlar a hemorragia;
( ) Umedecer o segmento amputado com soro fisiológico e envolver em um pano limpo.
A)
B)
C)
D)
E)

F-V-F-V-V
F-F-F-V-V
V-F-F-V-F
V-V-V-F-F
F-V-V-F-V

Questão 29 – Em um atendimento onde a vitima apresenta um trauma torácico aberto, devido ao acidente
automobilístico; a primeira providência a ser tomada é:
A)
B)
C)
D)
E)

Ocluir a lesão para evitar a entrada de ar pelo ferimento;
Deitar a vitima para facilitar a respiração;
Lavar o local com soro para evitar a contaminação;
Elevar os membros para facilitar a circulação;
Manter a vitima em decúbito dorsal.

Questão 30 – Qual o primeiro sinal que indica que a vitima sofreu um traumatismo crânio encefálico?
A)
B)
C)
D)
E)

Convulsão e dispneia;
Olhos de guaxinim e otorragia;
Perda da memoria e otorragia;
Olhos de guaxinim e dispneia;
Rinorragia e otorragia.
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VESTIBULINHO ETEC – 1o SEM/19 – ESPECIALIZAÇÃO
ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA INTRA E EXTRA-HOSPITALAR
Etec Orlando Quagliato
Exame: 16/12/2018 (domingo), às 13h30min
FOLHA DE RESPOSTAS INTERMEDIÁRIAS
Nome do(a) candidato(a): _________________________________________ Nº de inscrição: ___________
Caro(a) candidato(a),
1. Responda a todas as questões contidas neste caderno e, depois, transcreva as alternativas assinaladas
para esta Folha de Respostas Intermediária.
2. Preencha os campos desta Folha de Respostas Intermediária, conforme o modelo a seguir:
A

B

D

E

3. Não deixe questões em branco.
4. Marque com cuidado e assinale apenas uma resposta para cada questão.
5. Posteriormente, transcreva todas as alternativas assinaladas nesta Folha de Respostas Intermediária para a
Folha de Respostas Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
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Portaria CEETEPS-GDS Nº 2327 de 18 de outubro de 2018.
DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS PARA O INGRESSO, PARA O ACESSO E PARA A
ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO.
Artigo 25 - As listas de convocação seguirão o critério de classificação dos candidatos em ordem decrescente de notas finais, até o
preenchimento de todas as vagas disponíveis, para cada curso e período oferecido na Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada)
em que o candidato pretende estudar.
§ 1º - As listas de convocação somente serão divulgadas na Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) em que o candidato
pretende estudar, sendo de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal a verificação destas.
§ 2º - Não serão fornecidas informações a respeito das listas de convocação por telefone, carta ou e-mail.
§ 3º - A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos classificados no Processo Seletivo-Vestibulinho,
do 1º semestre de 2019, serão realizadas nas seguintes datas, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está sediada.
A continuidade será no próximo dia útil após o feriado:
1.
2.
3.

Divulgação da 1ª lista de convocação e matrícula: 17 e 18/01/2019;
Divulgação da 2ª lista de convocação: 21/01/2019;
Matrícula dos classificados da 2ª lista: 22 e 23/01/2019.

§ 4º - Posteriormente, poderão ser afixadas outras listas na Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada), além das previstas nos
parágrafos anteriores deste Artigo. O candidato deverá acompanhar junto à Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) em que
pretende estudar, os dias em que serão afixadas.
§ 5º - O candidato convocado em qualquer uma das listas que não efetuar sua matrícula na data marcada perderá o direito à vaga e seu
nome não constará de quaisquer outras listas que porventura sejam divulgadas.
§ 6º - O candidato deverá verificar o horário para a matrícula junto à Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) em que pretende
estudar, pois é responsabilidade desta estabelecer o devido horário.
DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
Artigo 29 - A matrícula dos candidatos convocados para o Curso de Especialização dependerá da apresentação dos seguintes
documentos:
I- Requerimento de matrícula (fornecida pela Etec);
II- 2 (duas) fotos 3x4 recente e iguais;
III- Documento de identidade, fotocópia e apresentação do original, expedido pela Secretaria de Segurança Pública (RG), pelas Forças
Armadas ou pela Polícia Militar ou Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade; OU
IV- Carteira Nacional de Habilitação, dentro da validade ou com até 30 (trinta) dias do vencimento de sua validade conforme legislação
em vigor, ou documento expedido por Ordem ou Conselho Profissional (exemplo: OAB, CREA, COREN, CRC e outros). No caso da
apresentação de um destes documentos o aluno deverá apresentar posteriormente o RG (fotocópia e original), expedido pela
Secretaria de Segurança Pública, em até 60 dias;
V- CPF, fotocópia e apresentação do original;
VI- Histórico Escolar com Certificado de Conclusão de Curso Técnico equivalente conforme lista disponível no site
www.vestibulinhoetec.com.br, uma fotocópia simples com a apresentação do original ou Declaração de Conclusão do Curso Técnico
equivalente, documento original, assinada por agente escolar da escola de origem.
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