
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 41/2022 

 

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 nº 41/2022, que rege 

a ADMISSÃO AO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

Onde se lê: 

5.3. Por ocasião da matrícula, o responsável legal pelo candidato deverá preencher o Requerimento de 

Matrícula e entregar a seguinte documentação: 

a) original e fotocópia da Certidão de Nascimento, pela qual se comprove a criança ter nascido entre 

1º de abril de 2015 e 31 de março de 2016 (incluindo ambas as datas); 

b) original e fotocópia da carteira de identidade do responsável legal; 

c) 6 (seis) fotografias recentes, coloridas, iguais, modelo 3x4 (com uniforme do Colégio Pedro II); 

d) original e fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da mãe ou do responsável legal pela criança; 

e) original e fotocópia da carteira ou atestado de vacinação; e 

f) original e fotocópia de atestado médico recente para fins escolares, liberando o aluno para 

frequentar as aulas de Educação Física. 

g) original e fotocópia do comprovante de residência. 

 

Leia-se: 

5.3. Por ocasião da matrícula, o responsável legal pelo candidato deverá preencher o Requerimento de 

Matrícula e entregar a seguinte documentação: 

a) original e fotocópia da Certidão de Nascimento, pela qual se comprove a criança ter nascido entre 

1º de abril de 2015 e 31 de março de 2016 (incluindo ambas as datas); 

b) original e fotocópia da carteira de identidade do responsável legal; 

c) 6 (seis) fotografias recentes, coloridas, iguais, modelo 3x4 (com uniforme do Colégio Pedro II); 

d) original e fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da mãe ou do responsável legal pela criança; 

e) original e fotocópia da carteira ou atestado de vacinação; e 

f) original e fotocópia de atestado médico recente para fins escolares, liberando o aluno para 

frequentar as aulas de Educação Física. 

g) original e fotocópia do comprovante de residência. 

h) Declaração escolar comprovando que o candidato sorteado concluiu com aproveitamento o 

ano escolar do Ensino Fundamental anterior ao pretendido, em estabelecimento de ensino 

devidamente credenciado e apresentando as providências tomadas para liberação do histórico 

escolar. 

 

Todas as demais informações previstas no Edital nº 41/2022 permanecem inalteradas. 

 

Leia atentamente o Edital e seus anexos. 
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