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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 19/2019 

 

 A PRÓ-REITORA DE ENSINO DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas 

atribuições e considerando o poder dever da Administração em rever de ofício os próprios 

atos, com a finalidade de preservar a lisura do concurso, torna pública a RETIFICAÇÃO 

PARCIAL do Edital nº19/2019, que rege a admissão ao 1º período do Curso Técnico em 

Tradução e Interpretação de Libras, na modalidade subsequente ao Ensino Médio. 

 

Onde se lê: 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO torna públicos, nos termos deste Edital, as normas e os 

procedimentos necessários para a realização do Processo de Seleção e Classificação de 

Candidatos à matrícula, exclusivamente no 1º Período do Curso Subsequente ao Ensino 

Médio TÉCNICO EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, eixo 

tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social, para início no segundo semestre 

letivo de 2019, que se regerão pela legislação vigente, em especial, pela Lei nº 12.711, 

de 29 de agosto de 2012; pelo Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012; e pela 

Portaria MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012.  

Leia-se: 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO torna públicos, nos termos deste Edital, as normas e os 

procedimentos necessários para a realização do Processo de Seleção e Classificação de 

Candidatos à matrícula, exclusivamente no 1º Período do Curso TÉCNICO EM 

TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, Subsequente ao Ensino Médio, eixo 

tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social, para início no segundo semestre 

letivo de 2019, que se regerão pela legislação vigente, em especial, pela Lei nº 12.711, 

de 29 de agosto de 2012; pelo Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012; e pela 

Portaria MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012.  

 

Onde se lê: 

9.8. No momento da matrícula, o candidato ou seu responsável legal deverá preencher o 

requerimento e apresentar a seguinte documentação do candidato: 

[...] 

d) 6 (seis) fotografias recentes, coloridas, iguais, modelo 3x4 (com uniforme do 

COLÉGIO PEDRO II);  

[...] 
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g) declaração original de conclusão do 9o ano do Ensino Fundamental, emitida pelo 

estabelecimento de ensino correspondente, informando as providências tomadas para a 

liberação do Histórico Escolar.  

 Leia-se: 

9.8. No momento da matrícula, o candidato ou seu responsável legal deverá preencher o 

requerimento e apresentar a seguinte documentação do candidato: 

[...] 

d) 6 (seis) fotografias recentes, coloridas, iguais, modelo 3x4. 

[...] 

g) declaração original de conclusão da 3ª Série do Ensino Médio emitida pelo 

estabelecimento de ensino correspondente, informando as providências tomadas para a 

liberação do Histórico Escolar.  

 

 Todas as demais informações previstas no Edital nº 19/2019 permanecem 

inalteradas. 

 

 Leia atentamente o Edital e seus anexos. 

 


