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Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico 

Área de Seleção e Classificação de Alunos - ASCA 
 

 

Memorando Circular nº 010/2020 - Cetec-Asca 
Assunto: Calendário de atividades para o Vestibulinho 1º semestre/2021 
 
 

São Paulo, 17 de novembro de 2020. 

 

 

Informamos a seguir o calendário de atividades para o Vestibulinho 1º semestre/2021:  

 

Fase I – inscrições 

 

- 19 a 23/11/2020 – Inscrições para a redução da taxa de inscrição 

- 24/11 a 14/12/2020 – Inscrições para o vestibulinho 

- 01/12/2020 – Resultado do deferimento do pedido de redução 

- 01 a 14/12/2020 – Inscrição para o vestibulinho para quem teve a redução deferida 

- 02 e 03/12/2020 – Envio de recurso do pedido de redução para candidatos indeferidos 

- 10/12/2020 – Resultado do recurso do pedido de redução 

- 10 a 14/12/2020 – Inscrição para o vestibulinho para quem teve a resposta deferida do recurso 

 

 

Fase II – Deferimento das inscrições e recurso 

 

- 31/12/2020 – Divulgação da lista preliminar com os inscritos deferidos e indeferidos 

- 04/01/2021 a 05/01/2021 – Período de recurso dos candidatos para regularizarem a situação de          

indeferimento 

- 11/01/2021 – Envio da quantidade de vagas disponíveis pelas unidades para a matrícula da 1ª 

chamada para a FAT. 

- 13/01/2021 – Divulgação do resultado do recurso 

 

 

Fase III – Classificação, Convocação e Matrículas 

 

- 19/01/2021 – Divulgação da lista de classificação geral e convocação para envio dos documentos de 

matrícula da 1ª chamada para as turmas. Será reforçado o aviso de envio de documentos via SMS e e-mail 

pela FAT. 

- 20 a 21/01/2020 – Matrículas da 1ª chamada e envio de documentação de matrícula pelos candidatos no 

Portal do Candidato. 

- 22 a 26/01/2020 – Análise e validação dos documentos de matrícula pelas Etecs.  

- 27/01/2020 – Aviso de deferimento e indeferimento de matrícula da 1ª chamada pela FAT. 

- 28/01/2020 - Envio da quantidade de vagas disponíveis pelas unidades para a matrícula da 2ª 

chamada para a FAT. 

- 29/01/2020 – Divulgação e aviso aos candidatos por SMS e por e-mail para envio de documentos de 

matrícula da 2ª chamada pelos candidatos no Portal do Candidato. 

- 01 e 02/02/2020 - Matrículas da 2ª chamada e envio de documentação de matrícula pelos candidatos no 

Portal do Candidato. 

- 03/02/2020 – Previsão de início das aulas nas Etecs 

- 03/02/2020 – Análise e validação dos documentos de matrícula da 2ª chamada pelas Etecs. 
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- 04/02/2020 – Aviso de deferimento e indeferimento de matrícula da 2ª chamada pela FAT. 

 

 

 

Fase especial para os cursos com prova de aptidão 

 

 

Fase especial I – Convocação para prova on-line 

 

- 14/01/2021 – Divulgação da convocação para a prova de aptidão e disponibilização na área do candidato 

as especificidades da prova 

- 15/01/2021 – Prova de aptidão on-line 

 

Fase especial II - Classificação, Convocação e Matrículas 

 

- 22/01/2021 – Divulgação da lista de classificação e convocação para envio dos documentos de matrícula da 

1ª chamada para as turmas. Será reforçado o aviso de envio de documentos via SMS 

- 26 e 27/01/2020 - Matrículas da 1ª chamada e envio de documentação de matrícula pelos candidatos no 

Portal do Candidato. 

- 28/01/2020 – Análise e validação dos documentos de matrícula pelas Etecs.  

- 29/01/2020 – Aviso de deferimento e indeferimento de matrícula da 1ª chamada pela FAT. 

- 01/02/2020 - Envio da quantidade de vagas disponíveis pelas unidades para a matrícula da 2ª chamada 

- 02/02/2020 - Divulgação e aviso aos candidatos por SMS e pela unidade por e-mail para envio de 

documentos de matrícula da 2ª chamada pelos candidatos no Portal do Candidato. 

- 03 e 04/02/2020 - Matrículas da 2ª chamada e envio de documentação de matrícula pelos candidatos no 

Portal do Candidato. 

- 03/02/2020 – Previsão de início das aulas  

- 05/02/2020 - Aviso de deferimento e indeferimento de matrícula da 2ª chamada pela FAT. 

 

 

A partir de 05/02/2020 a cada vaga sendo aberta nas unidades, providencia-se a divulgação da lista no site 

da unidade, envio de aviso de envio de documentos e e-mail pela unidade com prazo para o candidato enviar 

os documentos. 

 

Informamos que o processo de seleção de discentes realizado será pela análise de rendimento escolar obtida 

pela média aritmética das notas finais de Português e Matemática obtidas nas séries pré requisitos de ingresso 

dependendo da modalidade – médio (8º ano/7ª série do EF – até 2019), técnico (9º ano/8ª série do EF – até 

2019) e especialização (2ª série do EM – até 2019) com utilização ou não do sistema de pontuação acrescida 

e que serão divulgadas posteriormente na Portaria do Vestibulinho.  

 

O candidato deverá providenciar o histórico/boletim/declaração da U.E. e enviar este documento digitalizado 

durante o preenchimento da ficha de inscrição eletrônica para que se processe a nota final dele. Sem esse 

documento ou caso seja encaminhado de forma ilegível, o candidato será desclassificado. 

 

As unidades devem observar que precisam indicar enviar a quantidade lista de vagas disponíveis livre para 

convocação e matrícula da 1ª chamada para a FAT, conforme destacado em negrito no cronograma. Vale 

considerar que as possíveis vagas que poderão surgir após essa data, resultantes da movimentação de 

alunos (reconsideração, reclassificação, destrancamento...) poderão ser informadas posteriormente antes da 

2ª chamada, conforme informado no cronograma. 
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Maiores detalhes de toda a operação deste processo seletivo-vestibulinho, assim como os critérios de 

desempate serão informados na Portaria a ser publicada nos próximos dias, como também no manual do 

candidato. 

 

Devido ao curto tempo de inscrições, contamos com a costumeira colaboração de atingir o maior número de 

pessoas na divulgação deste Vestibulinho.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Assinatura digitalizada 
 

 

 

César Cari Eliseu 
ATA III – Respondendo pela Área de Seleção de 

Classificação de Alunos – ASCA 
Cetec – Unidade de Ensino Médio e Técnico 

 


