
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL No 39/2022 
  

  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 39/2022.  

ONDE SE LÊ:  

3.26. ................................. 02 de fevereiro de 2022 ................... 
 
LEIA-SE:  

3.26. ................................. 02 de fevereiro de 2023 ................... 
 
 
ONDE SE LÊ:  
 

4. DO SORTEIO PÚBLICO 
4.1. O Sorteio Público das vagas ofertadas no item 2.1 – Quadro 1 deste Edital será realizado entre os dias 08 e 

15 de                      fevereiro de 2023, nos dias, locais e horários A SEREM DIVULGADOS: 
4.1.1. O Sorteio Público será realizado sob a presidência da Direção Geral de cada Campus que fará convite a 3 

(três) responsáveis, dentre os presentes, para a composição da mesa dos trabalhos. 
4.1.1.1. Os três responsáveis convidados deverão: 

I. identificar-se através da apresentação de documento oficial de identidade com foto; 
II. acompanhar os procedimentos de conferência do material a ser realizada pela organização do 

Sorteio Público; 
III. conferir os números sorteados; 
IV. assinar a Ata de realização do Sorteio Público. 

4.1.2. Além das vagas citadas, será sorteado o equivalente a 30% do total de vagas oferecidas que permanecerão 
em 
lista de espera para convocação à matrícula em caso de desistência de candidatos sorteados para as vagas. 

4.1.2.1. Caso esse número resulte em decimal, esse valor será elevado ao primeiro número inteiro subsequente. 
4.1.2.2. Este percentual poderá ser aumentado a critério da Pró-Reitoria de Ensino, caso necessário. 
4.1.3. A realização do Sorteio Público será lavrada em Ata a ser encaminhada à Pró-Reitora de Ensino do 

Colégio Pedro II. 
4.1.3.1. A divulgação do resultado do certame e a data da primeira convocação para a matrícula estarão 

disponíveis na página eletrônica de Concursos e Seleções do Colégio Pedro II (http://dhui.cp2.g12.br), 
no dia da realização do sorteio em cada Campus. 

4.1.3.2. A matrícula para a primeira convocação será no dia 01 de março de 2023. 
4.1.3.3. A segunda convocação para matrícula relativa à lista de espera estará disponível na página eletrônica 

de Concursos e Seleções do Colégio Pedro II (http://dhui.cp2.g12.br) no dia 15 de março de 2023. 
4.1.4. O não comparecimento do responsável legal de candidato ao Sorteio Público não impedirá que o 

candidato sorteado seja matriculado, uma vez que somente será considerado desistente o candidato 
que não tiver sua 
matrícula efetuada dentro do prazo previsto no presente Edital. 

http://dhui.cp2.g12.br/


4.1.5. Os responsáveis legais de candidatos deverão tomar ciência do resultado do Sorteio Público na página 
eletrônica de Concursos e Seleções do Colégio Pedro II (http://dhui.cp2.g12.br), ou no Campus para o qual 
realizou a inscrição. 

4.2. Serão excluídos do resultado final ou perderão a matrícula, os candidatos sorteados que descumprirem as 
normas contidas neste Edital ou utilizarem em qualquer documento, informações falsas ou inexatas, a 
qualquer época. 

 
LEIA-SE:  
 

4.  DO SORTEIO PÚBLICO 
4.1.  O Sorteio Público das vagas ofertadas no item 2.1 – Quadro 1 deste Edital será realizado de forma remota 

entre os dias 08 e 15 de  fevereiro de 2023,  
4.2.  Cada candidato concorre ao Sorteio Público por meio de seu número de inscrição.  
4.3.  Os responsáveis poderão acompanhar os sorteios, em tempo real, pelo canal YouTube do Colégio Pedro II,  

(http://www.youtube.com/cp2oficial) 
4.4.  A realização do Sorteio Público será lavrada em Ata a ser elaborada pela Pró-reitora de Ensino do Colégio 

Pedro II.  
4.5.  O não acompanhamento do responsável legal de candidato ao Sorteio Público não impedirá que o candidato 

sorteado seja matriculado, uma vez que somente será considerado desistente o candidato que não tiver sua 
matrícula efetuada dentro do prazo previsto no presente Edital.  

4.6.  Além das vagas citadas, será sorteado 30% do número de vagas oferecidas, para candidatos que 
permanecerão em lista de espera para convocação à matrícula em caso de desistência de candidatos 
sorteados para as vagas.  

4.6.1. Caso esse número resulte em decimal, esse valor será elevado ao primeiro número inteiro subsequente. 
4.6.1.1. Este percentual poderá ser aumentado a critério da Pró-Reitoria de Ensino, caso necessário. 
4.7.  Os responsáveis legais de candidatos deverão tomar ciência do resultado do Sorteio Público no endereço 

eletrônico da página de concursos do Colégio Pedro II (http://dhui.cp2.g12.br).    
4.8.  Serão excluídos do resultado final ou perderão direito à matrícula, os candidatos sorteados que 

descumprirem as normas contidas no presente Edital ou utilizarem em qualquer documento, informações 
falsas ou inexatas, a qualquer época. 

4.9.  A primeira convocação para matrícula será divulgada na página eletrônica de Concursos e Seleções do 
Colégio Pedro II (http://dhui.cp2.g12.br) no dia 17 de fevereiro de 2023. 

4.10. A matrícula relativa á 1ª convocaçãoserá realizada no período de 01 a 02 de março de 2023. 
4.11. A segunda convocação para matrícula relativa à lista de espera estará disponível na página eletrônica de 

Concursos e Seleções do Colégio Pedro II (http://dhui.cp2.g12.br) no dia 15 de março de 2023. 
4.12. A matrícula relativa à 2ª convocação será realizada no dia 16 de março de 2023. 
4.13. O não comparecimento do responsável legal de candidato ao Sorteio Público não impedirá que o candidato 

sorteado seja matriculado, uma vez que somente será considerado desistente o candidato que não tiver 
sua matrícula efetuada dentro do prazo previsto no presente Edital. 

 
ONDE SE LÊ:  

5.2.2. ..................................... 15 de março de 2023 ................................ 

 
LEIA-SE:  

5.2.3. ..................................... 16 de março de 2023 ................................ 

 

 

 
 

http://dhui.cp2.g12.br/
http://dhui.cp2.g12.br/


ONDE SE LÊ:  

   ANEXO I  

Recurso das inscrições indeferidas 21/11/2022 
http://dhui.cp2.g12.br 

Divulgação dos dados e numeração para sorteio 
01/12/2022 http://dhui.cp2.g12.br 

 
 
 
 
 

 
Realização do Sorteio (08/02/2023 a 15/02/2023) 

 
A ser divulgado 

 
REALENGO I 

Rua Bernardo Vasconcelos, 
no 941, Realengo 

 

A ser divulgado 
ENGENHO 

NOVO I 
Rua Barão do Bom Retiro, 

no 726 – Engenho Novo 

A ser divulgado 
HUMAITÁ I Rua João Afonso, no 56 – 

Humaitá 

 

A ser divulgado 
SÃO 

CRISTÓVAO I 
Campo de São Cristóvão, no 

177 – São Cristóvão 

A ser divulgado 
TIJUCA I Rua Oito de Dezembro, 378 

– Vila Isabel 

 
Divulgação do resultado 

 
Após o sorteio no site 

 
http://dhui.cp2.g12.br 

 

Convocação à Matrícula – 1ª Convocação 
Ao final de todos os 

sorteios 

 

http://dhui.cp2.g12.br 

 

Matrícula de candidatos da 1ª Convocação 
 

01/03/2023 

Convocação à Matrícula – 2ª Convocação 
(Lista de Espera) 

 

15/03/2023 

 
 
LEIA-SE:  
 

Recursos e seus resultados, contra a listagem 
preliminar de inscrições deferidas 

18/11 e 19/11/2022 
inscricoes.concursos@cp2.g12.br 

Listagem definitiva das inscrições validadas  21/11/2022 
http://dhui.cp2.g12.br 

Divulgação das  informações referentes à realização do 
sorteio  

02/02/2023 http://dhui.cp2.g12.br 

    Realização do Sorteio Público 08/02 a 15/02/2023 

 

       http://www.youtube.com/cp2oficial 

 

 
Divulgação do resultado 

 
Após o sorteio no site 

 
http://dhui.cp2.g12.br 

 

1ª Convocação à Matrícula 
17/02/2023 

 

http://dhui.cp2.g12.br 

 

Matrícula de candidatos da 1ª Convocação 
 

01/03 a 02/03/2023 

Convocação à Matrícula – 2ª Convocação 
(Lista de Espera) 

 

15/03/2023 

http://www.cp2.g12.br/
http://www.cp2.g12.br/
http://dhui.cp2.g12.br/
http://www.cp2.g12.br/
mailto:inscricoes.concursos@cp2.g12.br
http://www.cp2.g12.br/
http://www.cp2.g12.br/
http://dhui.cp2.g12.br/
http://www.cp2.g12.br/


 

Matrícula de candidatos da 2ª Convocação 
 

16/03/2023 

 

 

Todas as demais informações previstas no Edital nº 39/2022 permanecem inalteradas.   

Leia atentamente o Edital e seus anexos. 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2022. 
 


