
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - CONVOCAÇÃO PARA
PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES

A Secretaria Escolar da Escola Agrícola de Jundiaí torna público a Chamada para preenchimento de vagas
remanescentes dos cursos da EAJ para ingresso em 2020.

As matrículas serão realizadas na Secretaria Escolar da EAJ no dia 04/03/2020 (07h às 11h e 13h às
16h). O candidato que não comparecer à matrícula será desclassificado e perderá o direito à vaga. Lembramos ainda
que para a realização da matrícula de alunos menores de 18 anos se faz necessária a presença do pai e/ou da mãe.

No momento da matrícula deverão ser apresentados os seguintes documentos (cópias):

a) Histórico escolar do 1º ao 9º ano (cópia legível);
b) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental (Cópia legível);
c) 1 (uma) fotografia 3 X 4 recente;
d) Certidão de Nascimento ou de Casamento (cópia legível);
e) Carteira de Identidade (cópia legível);
f) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia legível). Dispensável caso a Carteira de Identidade já contenha o número do
CPF;
g) Comprovante de residência (cópia legível);
h) Certidão de Quitação Eleitoral, fornecida pelos órgãos da Justiça Eleitoral (cópia legível) ou obtida através do
endereço eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-
eleitoral/ (original). Dispensada para os candidatos estrangeiros, os que completaram 18 anos após o dia 07/10/2018,
os maiores de 70 anos e os conscritos que estejam cumprindo o serviço militar obrigatório. A certidão de quitação
eleitoral NÃO será substituída pelos comprovantes de votação.
i) Prova de estar em dia com as obrigações relativas ao serviço militar (cópia legível). Exigida apenas para os
candidatos do sexo masculino e dispensada para os maiores de 45 anos no ato do cadastramento e para aqueles que
completaram 18 anos após o dia 31/12/2019.

Obs.¹: Além da documentação citada acima, o candidato inscrito em cotas deverá apresentar no
momento da matrícula a documentação que comprove seu direito de concorrer ao grupo pelo qual se
inscreveu de acordo com o item 1 do edital nº 01/2020 (EDITAL DE MATRÍCULA E REMANEJAMENTO PARA
CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ).

Obs.²: Item 6.2 do edital 01/2020:
“O prazo máximo para convocação de candidatos classificados na suplência para preenchimento de vagas
será 02/03/2020. As vagas eventualmente surgidas após esse prazo não serão mais preenchidas.”

101 Técnico em Agroindústria - Integrado ao Ensino Médio - 1º semestre

Grupo L2 – Candidato egresso de escola pública, renda familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salários mínimo, autodeclarado preto, pardo ou indígena.

NOME INSCRIÇÃO
BEATRIZ DE SOUZA ALVES 520013417

JOSE ADSON MATHEUS SILVA JACINTO 520005414
MARIA CLARA ARAÚJO DA SILVA 520012321

MOISÉS DE ALMEIDA LIMA 520009266

Grupo L6 – Candidato egresso de escola pública, autodeclarado preto, pardo ou indígena.
NOME INSCRIÇÃO

JOSÉ EDUARDO HERCULANO CORDEIRO 520013700

102 Técnico em Aquicultura - Integrado ao Ensino Médio - 1º semestre

Grupo L9 – Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salários mínimo; autodeclarado pessoa com deficiência.

NOME INSCRIÇÃO
MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA* 520004620



Grupo L10 – Candidato egresso de escola pública; renda familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salários mínimo; autodeclarado preto, pardo ou indígena; autodeclarado pessoa
com deficiência.

NOME INSCRIÇÃO
HERMESON ACIOLE DA SILVA* 520009428

IRANILSON CARVALHO DA SILVA* 520002482

Grupo AC – Ampla Concorrência.

NOME INSCRIÇÃO
MARIA CLARA RAMOS FERREIRA 520011376
LUCAS QUINTILIANO CORDEIRO 520022246

EMILY CAROLINE MACEDO DE PAIVA 520015185

* Candidato(a) convocado(a) de acordo com os subitens 8.6.1 à 8.6.2.10.

104 Técnico em Informática - Integrado ao Ensino Médio - 1º semestre

Grupo L6 – Candidato egresso de escola pública, autodeclarado preto, pardo ou indígena.
NOME INSCRIÇÃO

LUIS FELIPE DO NASCIMENTO COSTA 520019717
SAMUEL DA SILVA VIEIRA 520020618

Jundiaí, 02 de março de 2020.

MARIA ERMÍNIA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA ESCOLAR – EAJ/UFRN


