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ANEXO I - CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

EVENTO DATA HORÁRIO/LOCAL 

Solicitação de isenção, a ser feita 

exclusivamente no Campus  

(Unidade Escolar) 

Dias 10 e 11 de dezembro de 2012 

(2
a
 e 3

a
 feira) 

De 10 às 16h, no Campus (Unidade 

Escolar) para o qual o candidato deseja 

se inscrever 

Inscrições  

(exclusivamente pela internet) 
De 10 a 21 de dezembro de 2012 

A partir de 10h de 10/12/12  

até 16h de 21/12/12 

Resultado dos pedidos de isenção 17 de dezembro de 2012 (2
a
 feira) 

Divulgação a partir de 14h, no Campus 

(Unidade Escolar) para o qual o 

candidato se inscreveu e no endereço 

eletrônico do Colégio Pedro II 

Listagem nominal dos candidatos e 

divulgação de local dos testes 

classificatórios de avaliação 
9 de janeiro de 2013 (4

a
 feira) 

Divulgação a partir de 18h, no Campus 

(Unidade Escolar) para o qual o 

candidato se inscreveu e no endereço 

eletrônico do Colégio Pedro II 

Problemas com inscrições não validadas 
14 e 15 de janeiro de 2013 

(2
a
 e 3

a
 feira) 

De 10 às 16h,  

na Pró-Reitoria de Ensino 

Listagem final de inscritos, com liberação 

do Cartão de Confirmação de Inscrição 

para impressão e divulgação das salas 

para realização dos testes classificatórios 

de avaliação 

22 de janeiro de 2013 

(3
a
 feira) 

Divulgação a partir de 17h, no Campus 

(Unidade Escolar) para o qual o 

candidato se inscreveu e no endereço 

eletrônico do Colégio Pedro II 

TESTES CLASSIFICATÓRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

27 DE JANEIRO DE 2013 

(DOMINGO) 
De 9 às 11h 

Resultados dos testes classificatórios  

de avaliação 
21 de fevereiro de 2013 (5

a
 feira) 

Divulgação a partir de 14h, no Campus 

(Unidade Escolar) para o qual o 

candidato se inscreveu e no endereço 

eletrônico do Colégio Pedro II 

Resultado final e  

1
a
 convocação à matrícula 

6 de março de 2013 (4
a
 feira) 

Divulgação a partir de 14h, no Campus 

(Unidade Escolar) para o qual o 

candidato se inscreveu e no endereço 

eletrônico do Colégio Pedro II 

Matrícula de candidatos/  

1
a
 convocação 

8 de março de 2013 (6
a
 feira) 

De 14 às 20h, no Campus (Unidade 

Escolar) para o qual o candidato foi 

classificado 
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EVENTO DATA HORÁRIO/LOCAL 

Resultado da conferência de 

documentação e confirmação de matrícula 
14 de março de 2013 (5

a
 feira) 

Divulgação a partir de 14h, no Campus 

(Unidade Escolar) para o qual o 

candidato foi classificado e no 

endereço eletrônico do Colégio Pedro II 

Período de recurso de candidatos da  

1
a
 convocação 

De 14 a 20 de março de 2013 

De 14 às 20h dos dias úteis do período, 

no Protocolo Geral do  

Colégio Pedro II 

Resultado dos pedidos de recurso e  

2
a
 convocação à matrícula 22 de março de 2013 (6

a
 feira) 

Divulgação a partir de 14h, no Campus 

(Unidade Escolar) para o qual o 

candidato foi classificado e no 

endereço eletrônico do Colégio Pedro II 

Matrícula de candidatos/  

2
a
 convocação 

26 de março de 2013 (3
a
 feira) 

De 14 às 20h, no Campus (Unidade 

Escolar) para o qual o candidato foi 

classificado 

Resultado da conferência de 

documentação e confirmação de matrícula 
28 de março de 2013 (5

a
 feira) 

Divulgação a partir de 14h, no Campus 

(Unidade Escolar) para o qual o 

candidato foi classificado e no endereço 

eletrônico do Colégio Pedro II 

Período de recurso de candidatos da  

2
a
 convocação 

De 28 de março a  

3 de abril de 2013 

De 14 às 20h dos dias úteis do período, 

no Protocolo Geral do  

Colégio Pedro II 

Resultado dos pedidos de recurso e  

3
a
 convocação à matrícula 5 de abril de 2013 (6

a
 feira) 

Divulgação a partir de 14h, no Campus 

(Unidade Escolar) para o qual o 

candidato foi classificado e no endereço 

eletrônico do Colégio Pedro II 

Matrícula de candidatos/  

3
a
 convocação 

9 de abril de 2013 (3
a
 feira) 

De 14 às 20h, no Campus (Unidade 

Escolar) para o qual o candidato foi 

classificado 

Resultado da conferência de 

documentação e confirmação de matrícula 
11 de abril de 2013 (5

a
 feira) 

Divulgação a partir de 14h, no Campus 

(Unidade Escolar) para o qual o 

candidato foi classificado e no endereço 

eletrônico do Colégio Pedro II 

Período de recurso de candidatos da  

3
a
 convocação 

De 11 a 17 de abril de 2013 

De 14 às 20h dos dias úteis do período, 

no Protocolo Geral do  

Colégio Pedro II 

Resultado dos pedidos de recurso  19 de abril de 2013 (6
a
 feira) 

Divulgação a partir de 14h, no Campus 

(Unidade Escolar) para o qual o 

candidato foi classificado e no endereço 

eletrônico do Colégio Pedro II 

Última convocação à matrícula Data a ser definida oportunamente, 

em função do início do ano letivo 

Horário e local a serem definidos e 

divulgados oportunamente 

Reunião para matrícula de candidatos/  

Última convocação 

Data a ser definida oportunamente, 

em função do início do ano letivo 

Horário e local a serem definidos e 

divulgados oportunamente 
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