Edital de Matrículas para Cursos Regulares oferecidos pelo
Colégio Professor Clóvis Tavares – Pró-Uni / 2018
O Conselho Diretor da Cooperativa de Trabalho Educacional Colégio Professor Clóvis
Tavares / Pró-Uni Ltda., no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, comunica
aos interessados que se encontram abertas, a partir de 04 de dezembro de 2017, as matrículas
para as turmas do Ensino Fundamental e Ensino Médio do ano de 2018.
Informamo-lhes que:
1 – O período de matrícula para o Ensino Regular irá de 04 de dezembro de 2017 até
completarem-se as vagas abaixo declaradas.
2 – Faz parte do processo de matrícula:
1) A entrega do seguinte material:
Cópia do Registro de Nascimento do estudante;
Cópia da Carteira de Identidade do responsável legal do estudante;
Cópia do CPF do responsável legal do estudante;
Declaração de Conclusão da série anterior;
Histórico Escolar.
2 (dois) retratos 3x4, coloridos, iguais e atuais.
Comprovante de PAGAMENTO DA 1ª PARCELA da anuidade correspondente à
série ou ano em que o estudante está sendo matriculado.
2) No ato da matrícula:
Preenchimento e assinatura da Ficha de Matrícula pelo responsável legal do
estudante.
Assinatura do Contrato de Adesão, Planilha de Planos de Pagamento da
Anuidade Escolar/2018 e Termo de Compromisso pelo responsável legal do
estudante e duas testemunhas, em duas vias;
Preenchimento da Ficha de Referências do Estudante.

3- O número de vagas novas para 2018 será o seguinte:
A) No Ensino Fundamental:
1º ano - 15 vagas
2º ano – 11 vagas
3º ano – 01 vaga
4º ano – 01 vagas
5º ano – 07 vagas
6º ano – 05 vagas
7º ano – 06 vagas
8º ano – 04 vagas
9º ano – 09 vagas
B) No Ensino Médio:
1ª série – 15 vagas
2ª série - 15 vagas
3ª série – 05 vagas
As vagas acima definidas poderão ser alteradas, a exclusivo critério da
administração do Colégio PROUNI.
Afixe-se e cumpra-se.

Campos, 16 de outubro de 2017.

