
 

Edital 053/2022 - PROEJA 2023 
 

 
Se você deseja cursar o Ensino Médio e ao mesmo tempo obter uma Formação Técnica/Profissional, este edital é para você! 
 
Atenção!! Este resumo tem o objetivo de ajudar você a compreender mais facilmente o conteúdo do Edital PROEJA 2023 e as 
etapas do concurso, mas não substitui as informações e normas nele contidas. Por isso recomendamos: leia o Edital na íntegra! 
 

VAGAS OFERECIDAS 
 

Local 
(Campus) 

Ensino Médio +  
Técnico em Administração 

Ensino Médio + Téc. Manutenção e 
Suporte em Informática 

Ensino Médio + 
Assistente Administrativo 

(Duração: 3 anos) (Duração: 3 anos) (Duração: 2 anos) 

Centro 40 - 40 

Duque de Caxias 40 - 40 

Engenho Novo II 36 - 36 

Realengo II 54 26 25 

Tijuca II 36 - 36 
 

Atenção!! Cada pessoa só pode se candidatar a uma vaga, para um curso, em um campus. 
 

INSCRIÇÃO 
 

VALOR DATA LOCAL 

GRÁTIS 04 a 29 de janeiro de 2023 Pela internet: dhui.cp2.g12.br 
 

 Atenção!! Para concorrer às vagas, você precisa ter:  - 18 anos completos na data da matrícula; 
   - Documento de Identificação e CPF válidos; 

 - Ensino Fundamental completo até a data da matrícula. 
 

 

1ª ETAPA - Confirmação presencial 
 

Data provável: entre 06 e 10 de fevereiro de 2023. 
 
O que você precisa fazer: comparecer ao campus para 
o qual você se inscreveu (com documento de 
identificação) na data e horário informados no site 
(dhui.cp2.g12.br); preencher e entregar um formulário 
na Secretaria do Campus (Anexos II).  

 

Atenção!! Ao fazer isso, você automaticamente já 
poderá participar do sorteio. Quem não comparecer, 
estará eliminado do concurso! 

2ª ETAPA – Sorteio Público 
 

Data: 20 de março de 2023. 
 
O que você precisa fazer: acompanhar pelo site 
(dhui.cp2.g12.br) se você foi sorteado/a dentro do 
número de vagas e se foi convocado/a para a matrícula 
(o sorteio será feito pelo número de sua inscrição no 
concurso, não pelo seu nome).  

 

Atenção!! Pode ser que você não entre de primeira, mas 
fique na lista de espera. Acompanhe todas as 
convocações para saber se chegou a sua vez! 

 

MATRÍCULA 
 

Data: 27 a 31 de março de 2023 (1ª Convocação). 
 
O que você precisa fazer: quem for convocado/a para a matrícula precisa ir ao 
local (campus) para o qual se candidatou, na data informada na convocação, e 
entregar os seguintes documentos na Secretaria do Colégio (original e cópia): 
 

1) Documento oficial de identificação com foto;  
2) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
3) Comprovante de residência; 
4) Título de Eleitor; 
5) Declaração ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental; 
6) 4 fotografias do estudante, no formato 3x4; 
7) Certificado de reservista ou comprovante de quitação Serviço Militar. 

 

Seja bem-vindo/a ao Colégio Pedro II! 

Ficou com dúvida?  
Entre em contato! 

 

E-mail: set@cp2.g12.br 
 

Telefones: 

Centro: (21) 2163-7765 

D. Caxias: (21) 2163-5997 

Eng. Novo II: (21) 2163-7844 

Realengo II: (21) 2163-4810 

Tijuca II: (21) 2163-4923 
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