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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação 

Superintendência de Polí�cas Pedagógicas - Coordenação de Educação
Profissional

 

Memorando.SEE/SPP - ED. PROFISSIONAL.nº 84/2022

Belo Horizonte, 15 de junho de 2022.

Para: Superintendentes Regionais de Ensino, Diretores Pedagógicos e Gestores Escolares

 

  
  Assunto: Orientações pedagógicas para divulgação das vagas das turmas do 2o semestre de 2022 dos
cursos técnicos de nível médio ofertados pelas Escolas     Estaduais - Rede e matrícula dos estudantes
interessados
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1260.01.0088491/2022-26].
  

Prezados,

 

A Secretaria de Estado de Educação, por meio da Coordenação de Educação Profissional, apresenta
orientações para o processo de divulgação de vagas e matrículas para os cursos técnicos de nível médio
cujas turmas iniciam no 2o semestre de 2022.

 

Os cursos técnicos de nível médio ofertados pela Secretaria de Estado de Educação, através da
Coordenação de Educação Profissional, nas Escolas Estaduais, des�nam-se aos alunos que estão
matriculados no Ensino Médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou ainda aos jovens e
adultos egressos do Ensino Médio que desejam a obtenção de cer�ficação técnica em área específica.

 

Recomendamos que as Superintendências Regionais de Ensino - SRE orientem as Escolas Estaduais
autorizadas a ofertar cursos da Educação Profissional no 2º semestre de 2022 a realizarem a divulgação
de suas vagas, bem como as orientações para inscrição dos candidatos, de acordo com a realidade e
especificidades da comunidade atendida, optando sempre por meios e estratégias capazes de alcançarem
o maior número de interessados.

 

Destacamos que as inscrições e matrículas deverão ser realizadas de acordo com o seguinte cronograma:

Período de divulgação e pré inscrição de 27/06 a 06/07.

Sorteio e divulgação dos resultados - 07/07 a 11/07 

1ª chamada e matrículas - 12/07 a 20/07

2ª chamada e matrículas - 21/07 a 22/07

Início das aulas - 25/07/2022 
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Para se candidatar a uma das vagas nos cursos técnicos ofertados no 2o semestre de 2022, o interessado
deverá, portanto, realizar sua inscrição na Escola Estadual onde será ofertado o curso de seu interesse,
conforme orientação a ser feita pela escola.  Quando o número de interessados for superior ao número
de vagas disponíveis , fica estabelecido o critério de sorteio das referidas vagas, a ser realizado pelas
escolas na presença do candidato, quando maior de 18 anos, ou de seus pais ou responsáveis, em data e
local amplamente divulgados.

 

Para matrícula no 1º módulo de curso técnico o candidato selecionado deverá: 

 

I. Para aqueles que estão cursando o ensino médio apresentar: 

a) Declaração de que está matriculado no 2ª ou 3ª ano do Ensino Médio OU 

b) Declaração que está matriculado, a par�r do 2º semestre do EJA OU 

c) 2 (dois) cer�ficados de aprovação em áreas de estudos do EJA 

 

II. Para candidato que concluiu o Ensino Médio nos contextos Regular ou na Educação de Jovens e
Adultos - EJA ou o Exame Nacional para Cer�ficação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA
apresentar: 

a) Cer�ficado de Conclusão do Ensino Médio OU 

b) Bole�m de aprovação do ENCCEJA enviado pelo MEC. 

 

III. Para candidato que tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM até a edição de 2016:
apresentar Cer�ficado ou Declaração de conclusão do Ensino Médio expedido por órgão competente. 

 

Lembramos às escolas que é impera�vo realizar os procedimentos referentes à organização e registro de
turmas, conforme  DOCUMENTO ORIENTADOR _ OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2022.

 

Atenciosamente,

 

Amanda Aparecida Barboza da Silva Santos

Coordenação de Educação Profissional

 

Gisele Figueiredo Drumond

Diretoria de Gestão do Atendimento Escolar

 

Documento assinado eletronicamente por Amanda Aparecida Barboza da Silva Santos,
Coordenadora, em 15/06/2022, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gisele Figueiredo Drumond, Diretora, em 15/06/2022, às
14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

https://www2.educacao.mg.gov.br/images/documentos/Documento%20Orientador%20da%20Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Profissional.pdf
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 48236945
e o código CRC 8FDD8CCA.

Referência: Processo nº 1260.01.0088491/2022-26 SEI nº 48236945

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

