ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA NO CURSO TÉCNICO EM DANÇA DO CCBJ
As matrículas serão efetuadas pelas(os/es) candidatas(os/es) aprovadas(os/es) no
processo seletivo de 28 a 30 de junho de 2022 de 14h às 20h de forma presencial
no CCBJ (Rua Três Corações, 400, Bom Jardim). Para realizar sua matrícula, a(o/e)
candidata(o/e) deverá apresentar:
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Título de eleitor (obrigatório para maiores de 18 anos);
d) Comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone ou correspondência
bancária no nome da(o/e) aprovada(o/e), em caso de menores de idade é
permitido a apresentação do comprovante de endereço do responsável direto
(pai ou mãe), em caso de maiores de idade que não possuem comprovante
de endereço no nome, apresentar declaração de residência, conforme
modelo disponibilizado no ato da inscrição);
e) Documento comprobatório de regularidade com o Serviço Militar, para
maiores de 18 anos e do sexo masculino;
f) Certidão de nascimento ou casamento;
g) Histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio; ou declaração
de regularmente matriculada(o/e) a partir do 2º ano do Ensino Médio;
h) Atestado de saúde que comprove capacidade para a prática de atividades de
esforço físico;
i) Duas fotografias 3x4;
j) Comprovante de dados bancários (print do aplicativo ou cartão que possua
os números de agência e conta) na titularidade da(o/e) aprovada(o/e) e em
casos de menores de idade na titularidade da(o/e) responsável legal;
k) Comprovante de vacina contra a COVID 19 (pelo menos duas doses).

No caso da existência de vagas remanescentes em virtude de desistência ou do não
comparecimento ao ato da efetivação da matrícula no período estabelecido, as
mesmas vagas serão disponibilizadas as(os/es) alunas(os/es) que estiverem
posicionadas(os/es)

imediatamente

após

aquela(e)

que

obteve

a

última

classificação. Informamos que o início das aulas será dia 04 de julho de 2022.

Qualquer dúvida sobre o processo seletivo, por favor encaminhar e-mail para
silvana.marques@idm.org.br

