Prezados Alunos
Rio de janeiro, 16 de março de 2019

INFORMAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA

No dia da matrícula, OS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS, SERÃO OS
MESMOS QUE FORAM SOLICITADOS NA INSCRIÇÃO para autenticação, além dos
descritos a seguir. As cópias dos documentos, deverão ser apresentadas com os
originais de cada um. As cópias serão autenticadas no ato da matrícula.
a) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;
b) Título de Eleitor;
c) Comprovante de quitação de reservista (para candidatos do sexo masculino) e
d) Comprovante de residência
De acordo com o Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 2009: “art. 9º ‐ Salvo na
existência de dúvida fundada quanto à autenticidade e no caso de imposição legal, fica
dispensado o reconhecimento de firma em qualquer documento produzido no Brasil
destinado a fazer prova junto a órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
quando assinado perante o servidor público a quem deva ser apresentado; art. 10 ‐ A
juntada de documento, quando decorrente de disposição legal, poderá ser feita por
cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original;
A autenticação poderá ser feita, mediante cotejo da cópia com o original, pelo próprio
servidor a quem o documento deva ser apresentado”. Desta forma, o presente Edital
adequa-se às disposições da Lei no 9.784/11 e aos artigos. 9º e 10, do Decreto acima
referido, no que tange à obrigatoriedade de identificação, pelo nome e matrícula do
servidor público que autenticar as cópias apresentadas pelos inscritos, mediante
conferência com os originais. Cópias de documentos autenticados em cartório também
serão aceitos.

A matrícula será realizada para os candidatos classificados, nos dias 18 e
19 de março, no horário das 9 às 17h, no Secretaria Escolar, na Escola de
Nutrição, Av Pauster, 296, 3º andar.
A matrícula dos candidatos classificados poderá ser realizada pelo candidato ou por seu
representante legal, por meio de procuração pública.

Início das Aulas, dia 21 de março de 2019 às 13hs na sala
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Coordenação CESAN

