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CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE VINHEDO 

Av. Independência, 5407, Jardim Alba, Vinhedo SP CEP 13289-038 
Fone (19) 3826-3139 e-mail: atendimento@ceprovi.com.br 

 
VINHEDO, 07 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Edital Nº. 005/2021 
                                                              
A Coordenadora Geral do CEPROVI, por este edital, faz saber que, de acordo com o 
Regimento Interno da instituição, encontra-se aberta a Matricula para o Programa de 
Aprendizagem para o primeiro semestre de 2021, como segue: 
 

                         HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO  

Nº. de Vagas Curso Período 

30 VAGAS  ADMINISTRAÇÃO NOTURNO 

 
I - PERÍODO DE MATRICULA: DE 07 A 21 DE DEZEMBRO de 2021 E 03 A 17 DE 
JANEIRO DE 2022. As vagas serão preenchidas por ordem de matricula e somente para 
quem nunca foi JOVEM APRENDIZ. 
 

II - PRÉ-REQUISITOS:   
1. Ter concluído o Ensino Médio. 
2. Ter idade mínima de 17 anos até a data do início do curso e máxima de 23 anos. 

 

III – DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 
        Solicitar a relação de documentos na secretaria da escola. 
 

Os jovens que atenderem os pré-requisitos deverão procurar a secretaria do CEPROVI, a 
partir do dia 07 DE DEZEMBRO, conforme CRONOGRAMA anexo no mural, para efetuar sua 
matricula 
 

A MATRICULA só será efetivada com a apresentação dos documentos citados na relação do 
item III, deste edital, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas. 
 

Ao efetuar a matricula o candidato fica ciente que terá disponibilidade para ingressar no 
programa com atividades teóricas no período do Noturno e atividades práticas no 
contra turno. 
 

É de inteira responsabilidade dos candidatos a observância dos prazos estabelecidos neste 
Edital, bem como o acompanhamento de eventuais alterações.    
    
Os aprendizes que se inscreverem após completarem as vagas ficarão na lista de 
espera. 
 

O início das aulas está previsto para o dia 24 de janeiro, com aulas 100% presenciais. 
 

O CEPROVI reserva-se ao direito de não realizar o curso caso o mesmo não atinja o 
número mínimo de 50 (CINQUENTA) Matriculados, na Habilitação. 
 

Sendo o que cabe informar no momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos, 
                                                    

                                                         
VERA LÚCIA BOMBONATTI SEGATTO 

Coordenadora Geral 
CEPROVI 


