COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII
Portaria de Regularidade de Estudos n.º 080 – 25/09/81 MEC

EDITAL Nº 002/2019
O Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora, oferece 120 (cento
e vinte) vagas para a EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CURSO NOTURNO), referentes ao
2º semestre do ano letivo de 2019, a serem preenchidas por meio de SORTEIO PÚBLICO.
1 – Das vagas:

- 60 (sessenta) vagas para o 1º ano do Ensino Médio.
- 30 (trinta) vagas para o 2º ano do Ensino Médio.
- 30 (trinta) vagas para o 3º ano do Ensino Médio.
Além das 120 (cento e vinte) vagas oferecidas, serão sorteados mais 10 (dez) candidatos para
cada ano escolar, que ficarão registrados como suplentes, que serão chamados caso ocorra
desistência, perda de prazo ou o não preenchimento dos requisitos exigidos para matrícula por
parte de algum dos sorteados.
2 – Da idade (critério para a inscrição):

- 1º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 01 de agosto de 2001 com aprovação no 9º ano do
Ensino Fundamental.
- 2º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 01 de agosto de 2001 com aprovação no 1º ano do
Ensino Médio.
- 3º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 01 de agosto de 2001 com aprovação no 2º ano do
Ensino Médio.
OBS.: não serão aceitas inscrições de candidatos com dependência em disciplinas referentes ao ano
anterior cursado.
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS MENORES DE 18 ANOS.
3– Das inscrições:

- Ao realizar a inscrição, o candidato estará de acordo com as instruções e regras estabelecidas
para o sorteio público, apresentadas neste Edital.
- As inscrições serão realizadas no período de 08 a 22 de julho de 2019, através do site
www.joaoxxiii.ufjf.br
- Só será aceita uma inscrição por candidato.
- Não há taxa de inscrição.
OBS.: Para as pessoas que tiverem dificuldades de acesso à internet, será disponibilizado um
terminal localizado na Secretaria do Colégio, a fim de possibilitar a realização da inscrição
no horário de 09:00 às 21:00 de segunda-feira à sexta-feira, dentro do período de inscrição.
4 – Da confirmação e identificação do número de inscrição para o sorteio:

A partir de 24 de julho de 2019, estará disponível no site www.joaoxxiii.ufjf.br o número de
inscrição de cada candidato.
5 – Data, local e horário do sorteio:

Dia 25 de julho de 2019, QUINTA-FEIRA, às 19h, no Anfiteatro do Ensino Fundamental, no Colégio
de Aplicação João XXIII.

6 – Do sorteio:

O sorteio é público, aberto aos interessados, porém NÃO será exigida a presença de um
representante do candidato, no local e horário do sorteio. O resultado será divulgado no site do
Colégio de Aplicação João XXIII (www.joaoxxiii.ufjf.br) no 26 de julho de 2019 a partir das 10
horas. E no mural da escola, próximo à secretaria, a partir do dia 29 de julho de 2019.
7 – Da matrícula:
- As matrículas serão feitas na Secretaria do Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF, no horário de
19h às 21h30min.

 1º ano do Ensino Médio: 30 julho de 2019.
 2º ano do Ensino Médio: 31 julho de 2019.
 3º ano do Ensino Médio: 01 agosto de 2019.
- Documentação necessária para a realização da pré-matrícula:
 Fotocópia da Identidade, com apresentação do documento original:
 Fotocópia do CPF, com apresentação do documento original;
 Fotocópia do Histórico Escolar, com apresentação do documento original e/ou declaração de
aprovação do ano escolar exigido no edital (Item 2);
 Cópia do comprovante de endereço;
 02 (duas) fotos 3 x 4.

A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA acorrerá A PARTIR da comprovação da documentação junto à
Secretaria do Colégio de Aplicação João XXIII.
OBS1.: O candidato sorteado que não apresentar a documentação necessária perderá o direito à
vaga.
OBS2.: Caso a matrícula não seja efetivada na data marcada, o candidato será
considerado desistente e perderá o direito à vaga.
OBS3.: As vagas eventualmente não preenchidas no sorteio previsto neste Edital serão oferecidas
mediante divulgação no site do Colégio de Aplicação João XXIII e contato diretamente à Secretaria da
Escola, por ordem de solicitação de preenchimento por parte dos interessados.
O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER REGRA ESTABELECIDA NESTE EDITAL
INABILITA O CANDIDATO À OBTENÇÃO DE UMA VAGA.

Juiz de Fora, 03 de julho de 2019.
Profª. Eliete do Carmo Garcia Verbena e Faria
Diretora Geral do C. A. João XXIII/UFJF

ANEXO: Cronograma do sorteio – Educação de Jovens e Adultos (EJA - CURSO NOTURNO)
- Período de inscrição no Sorteio Público: de 08 de julho de 2019 a 22 de julho de 2019
- Confirmação de inscrição e identificação do cartão para o sorteio: a partir de 24 de julho de 2019
- Data do sorteio: 25 de julho de 2019.
- Divulgação do resultado do sorteio: a partir das 10h do dia 26 de julho de 2019.

- Matrícula: 1º ano do Ensino Médio (30 julho de 2019); 2º ano do Ensino Médio (31 julho
de 2019.); e 3º ano do Ensino Médio (01 agosto de 2019).

