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O Processo de Admissão para o Ensino Médio Integrado
com Técnico em Desenvolvimento de Aplicativos
Orientados a Negócios é somente para alunos
matriculados no 9° ano do Ensino Fundamental II;
A inclusão do CPF do(a) candidato(a) é obrigatória no
momento de inscrição;

É responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) e dos
responsáveis
informarem-se
sobre
calendário,
inscrições, convocações para as provas, locais de
exame e listas de convocados para matrícula, bem
como sobre todas as etapas e procedimentos para
matrícula virtual;
Todas as etapas do Processo de Admissão são
eliminatórias;
Em 2022, teremos até 60 vagas disponíveis para os
alunos ingressantes na 1ª série do Ensino Médio
Integrado com Técnico em Desenvolvimento de
Aplicativos Orientados a Negócios;
Durante e depois do processo de admissão, não serão
aceitos pedidos de revisão de notas ou verificação de
provas, nem serão dadas informações sobre a
classificação dos inscritos;
Todas as informações sobre o processo de admissão e
suas etapas serão enviadas para o e-mail e número de
telefone celular cadastrados no momento da inscrição;
Durante o processo de admissão, seguiremos todas as
medidas de proteção contra a Covid-19 exigidas pela
Organização Mundial de Saúde.

PÁGINA 3

Inscrições online

Avaliação Cognitiva
e Pesquisa de Perfil

Resultados

Entrevistas

PÁGINA 4

A inscrição deve ser feita por meio do formulário disponível no link
seufuturocomecaaqui.com.br/tec no período de 16/11/2021 a 30/11/2021. Para
realizá-la, o(a) candidato(a) precisa estar devidamente matriculado(a) no 9° ano
do Ensino Fundamental II.
Após a efetuação da inscrição, os responsáveis receberão um SMS e um e-mail de
confirmação, pelo número de telefone e endereço de e-mail cadastrados.
Para agrupar todas as informações sobre o processo de admissão, criamos a Área
do Candidato, que pode ser acessada por meio do CPF e da data de nascimento
do(a) candidato(a). Nesta plataforma, colocamos as datas e horários de todas as
etapas, bem como as informações necessárias sobre o processo.

DICAS:
Cadastre um endereço de e-mail
que seja de fácil acesso para o(a)
candidato(a) e os responsáveis, pois
a comunicação durante o processo
de admissão será feita, inteira e
exclusivamente, por esse meio;
Atente-se à Área do Candidato para
ficar por dentro de todas as
informações sobre o processo de
admissão.

PÁGINA 5

Nesta etapa, o(a) candidato(a) realizará uma avaliação cognitiva
que consistirá em questões dissertativas de Língua Portuguesa e
de Matemática, levando em consideração o conteúdo abordado
até o 9°ano. O(A) candidato(a) receberá no e-mail cadastrado as
orientações e o local de prova.

MATERIAIS NECESSÁRIOS
Lápis;
Borracha;
Caneta esferográfica azul ou preta;
Máscara.

DICAS:
Lembre-se de levar impresso o comprovante
de inscrição enviado no e-mail cadastrado.
Organize-se e garanta a chegada ao local de
prova no horário determinado.

ORIENTAÇÕES
A data e horário da avaliação cognitiva serão informados,
por e-mail, antes do dia da prova;
Após 10 minutos do início da avaliação, será
expressamente proibida a entrada do(a) candidato(a) no
local de prova;
O(A) candidato(a) terá, no máximo, 90 minutos para
responder às questões de Língua Portuguesa e
Matemática e realizar a pesquisa de perfil;
Não será permitida, durante a realização da avaliação, a
comunicação entre os candidatos ou a utilização de
materiais de consulta;
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo
previsto para aplicação da avaliação;
Como todas as etapas do Processo de Admissão
2021/2022, esta etapa também tem caráter eliminatório.

PÁGINA 6

A pesquisa de perfil será realizada junto à avaliação cognitiva,
por meio de um questionário simples de duas etapas. No dia
determinado, o aplicador passará as devidas orientações para os
candidatos.

Trata-se de um teste rápido e adaptado especialmente
para os candidatos que pretendem ingressar na
Germinare em 2022.
Sem critérios cognitivos, um software analisa as
respostas dadas e traça, de maneira detalhada, um
resultado único e individual do candidato(a).

INFORMAÇÕES GERAIS
Essa etapa consistirá em uma pesquisa de perfil para
obtenção de novas informações sobre o(a) candidato(a).

ATENÇÃO:
Os aplicadores de prova disponibilizarão
todos os materiais necessários para a
realização da pesquisa de perfil.

PÁGINA 7

Nesta etapa, o(a) candidato(a) e os responsáveis participarão de
uma entrevista, de aproximadamente 50 minutos de duração, na
escola Germinare. Os dias e horários serão informados via e-mail.

ORIENTAÇÕES E REGRAS
As entrevistas ocorrerão em datas e horários informados
previamente por e-mail;
As entrevistas serão presenciais e ocorrerão na escola
Germinare;
O(a) candidato(a) deverá chegar 15 minutos antes do horário
marcado e aguardar na sala de espera;
Em caso de não comparecimento ou atraso superior ao limite
de 5 minutos, o(a) candidato(a) não poderá mais participar da
entrevista, nem agendar uma possível remarcação, salvo
exceções auditadas pela equipe de admissão;

Não será permitido nenhum registro do processo, por parte dos
ingressantes, seja por meio de foto, vídeo ou texto;
As entrevistas serão gravadas pela equipe da admissão para
futuras consultas e não serão divulgadas por qualquer via.
O não cumprimento de qualquer regra acima poderá implicar
desclassificação do(a) candidato(a) sem direito a uma nova
chance.
É de suma importância a disponibilidade e a pontualidade dos
candidatos nesta etapa. A escola Germinare preza muito por
esses valores.

DICAS:
Podem participar da entrevista todos
aqueles que residem com o(a) candidato(a)
e acompanham seu desenvolvimento.
Os responsáveis interessados em participar
dessa fase também devem comparecer à
escola Germinare com 15 minutos de
antecedência.

PÁGINA 8

As datas para a realização da matrícula dos aprovados no Processo
de Admissão 2021/2022 serão divulgadas com a lista de aprovados
no dia 23/12/2021 (quinta-feira). A realização da matrícula ocorrerá
no mês de janeiro.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA:
• Original e cópia simples do RG do candidato;
• Original e cópia simples do CPF do candidato;
• Original e cópia simples do RG dos responsáveis;
• Original e cópia simples do CPF dos responsáveis;
• Original e cópia simples do comprovante de endereço;
• Termo de adoção, se for o caso;
• Declaração de transferência, que deve ser solicitado à escola atual;
• Comprovação de renda familiar.

PÁGINA 11

Germinare Oficial

Rua Irineu José Bordon, 335
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