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Matrícula 2023.01 - Convocados para a 3ª chamada 
Agendamento para a entrega de documentos e assinatura

Prezado(a) candidato(a),

Parabéns! Você está sendo convocado(a) para realizar a sua matrícula em um curso Técnico do Cephas, na 2ª chamada!

E, conforme publicação oficial do Resultado Final do Vestibulinho do Cephas para o 1º semestre/2023 você está recebendo os 
procedimentos para a realização de sua matrícula.

Leia atentamente todas as instruções, preencha corretamente todos os dados e concluindo a pré matrícula você receberá 
em seu endereço de e-mail, protocolo da pré-matricula.

O processo de matrícula do Cephas consiste em 02 etapas: pré-matrícula e efetivação presencial da matrícula (conforme 
agendamento abaixo).

1ª etapa: A pré matrícula deverá ser realizada exclusivamente através do link, que encaminhado através de e-mail, e antes 
do dia/horário agendado para comparecer ao Cephas;

2ª etapa: O comparecimento no dia e horário agendado; é imprescindível e obrigatório para a efetivação presencial da 
matrícula e entrega dos documentos.
Comparecer no Cephas: Rua Tsunessaburo Makigutti, 399 - Floradas de São José.
Ressaltamos que o não comparecimento acarretará na desistência do candidato e a convocação de outro candidato da lista de espera.

Comparecer no dia 28/11, conforme horário agendado munido dos seguintes documentos originais e cópia:

* Dois Comprovantes de endereço (com cep) em nome do aluno ou responsável legal, sendo contas de consumo, contrato de
locação, carnê de iptu, nota fiscal, e outros documentos que contenham data de emissão, endereço e nome .
1. comprovante com data atual (inferior a 90 dias),
2. comprovante de 02 anos de residência em São José dos Campos;

* Cédula de identidade - RG (não é aceita a Carteira de Motorista - CNH) - atentar ao prazo de validade;

* CPF (se constar o número no RG não é necessário);

* Certidão de nascimento ou casamento;

* Atestado de alistamento militar ou certificado de reservista (para homens);

* Título de eleitor;

* Histórico Escolar do Ensino Médio ou declaração de matrícula  no Ensino Médio regular, constando a série e horário de aula.
IMPORTANTE: para matrícula no Cephas o candidato não poderá ter atividade em outra escola no horário do curso que está sendo
convocado para matrícula;

* Foto 3X4 recente (padrão documento)

ATENÇÃO: Candidato menor de 18 anos obrigatória a presença do responsável legal e anexar documento de identificação 
válido com foto do responsável (são considerados responsáveis mãe, pai ou responsável mediante guarda (neste caso, também o 
termo de guarda);

OBS: O candidato deverá comparecer única e exclusivamente no dia e horário agendado para efetivar a sua matrícula. Caso necessite, 
forneceremos declaração de comparecimento.

Importante ressaltar que continuamos mantendo o autocuidado, orientamos a respeitar o dia/horário agendado e trazer a sua caneta azul 
ou preta para as assinaturas. Com relação a utilização das máscaras, no momento não consta a obrigatoriedade de utilização, porém 
fique a vontade caso prefira utilizá-la.

Sucesso na matrícula e neste novo desafio!

EDIFICAÇÕES/T31 - COTA AMPLA CONCORRÊNCIA (manhã)
CLASS CANDIDATO DATA HORÁRIO

1º DANILO SOUZA FERNANDES 28/11 09h00

ELETRÔNICA/T59 - COTA ALUNOS ESCOLA PÚBLICA (manhã)
CLASS CANDIDATO DATA HORÁRIO

31º KAYKY ESDRAS DOS SANTOS LINO 28/11 09h20

QUÍMICA/T33 - COTA AMPLA CONCORRÊNCIA (manhã)
CLASS CANDIDATO DATA HORÁRIO

9º DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 28/11 09h40

MECÂNICA/T75 - COTA ALUNOS ESCOLA PÚBLICA (tarde)
CLASS CANDIDATO DATA HORÁRIO

32º VINICIUS NOVAIS LOBO BEZERRA 29/11 14h00

Vestibulinho para os cursos técnicos de nível médio
do 1º SEMESTRE DE 2023


