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EDITAL RESUMIDO 

 VESTIBULINHO/2022 

 

 A Prefeitura Municipal de Colina, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, nos termos da Legislação vigente, torna pública no período de 19 a 

23 de setembro de 2022 a abertura de inscrições do Vestibulinho para preenchimento 

de 70 vagas do 6º ano do Ensino Fundamental – Ano Letivo 2023 - da Escola 

Técnica Agropecuária Municipal “São Francisco de Assis”. 

 Para a inscrição é necessário apresentar: Atestado de Escolaridade e 

Comprovante de Residência. 

 As inscrições serão recebidas nas secretarias das escolas onde o candidato cursa 

o 5º ano do Ensino Fundamental e residentes no município de Colina, e na secretaria da 

Escola Técnica Agropecuária Municipal “São Francisco de Assis” para os alunos não 

residentes no município de Colina e alunos de escolas particulares, conforme disposto 

no Decreto nº 2.230 de 07/11/2002 e Edital 001/2022. 

O período de reserva de vaga será de 07/11/2022 a 11/11/2022 das 07 às 15 

horas, na secretaria da Escola Técnica Agropecuária Municipal “São Francisco de 

Assis”. 

 O Vestibulinho será realizado na escola onde cada aluno cursa o 5º ano do 

Ensino Fundamental, com início às 8 horas, no dia 09/10/2022 (Domingo), com 

duração máxima de 1 hora e 30 minutos. Os alunos não residentes no município de 

Colina e de escolas particulares terão o local definido com antecedência de uma semana, 

mediante contato telefônico do candidato com a secretaria da ETAM São Francisco de 

Assis.  

Fica assegurado a todos os alunos candidatos residentes na cidade de Colina a 

prioridade no preenchimento de vagas existentes na Escola Técnica Agropecuária 

Municipal “São Francisco de Assis”.  

1- Os alunos candidatos residentes em outras cidades que queiram cursar a Escola 

Técnica Agropecuária Municipal “São Francisco de Assis”, apenas terão 

efetivadas suas matrículas se houverem vagas remanescentes. 

2- Para fins de lotação no preenchimento das vagas, deverão ser elaboradas duas 

listas classificatórias, uma para alunos candidatos residentes na cidade de Colina 

e outra para aqueles que migrarem de localidades diversas. 

 O Edital completo se encontra afixado na Prefeitura Municipal de Colina, na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura e na Escola Técnica Agropecuária 

Municipal “São Francisco de Assis”. 
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