
Critérios para inscrição das novas turmas da 
CBS

  

1- O período das inscrições das próximas 
turmas acontecerá no dia 07 de Agosto. O 
horário oficial das inscrições será:
Manhã: 8 às 12h
Tarde: 14 às 18h
  

2- Cada pessoa terá sua senha individual que 
corresponderá a sua vez na fila, por ordem de 
chegada.
  

3- No ato da inscrição, a pessoa deverá 
obrigatoriamente trazer seus documentos 
originais (identidade ou CPF ou Registro de 
Nascimento e comprovante de residência)
  

4- Para menores de 18 anos, a inscrição 
do mesmo, deverá ter obrigatoriamente 
a presença de um adulto responsável e 
documentado. Obs: Em outro momento, 
o responsável natural deverá comparecer 
a Unidade, para confirmar o termo de 
compromisso.
  

5- Em caso de impossibilidade do candidat@ 
a vaga, outra pessoa acima de 18 anos com 
documentação, poderá se responsabilizar 
para inscrever a outra, trazendo documentos 
originais da pessoa a ser inscrita.



  

6- Em casos especiais (a ser analisado pela 
coordenação), poderá ter direito apenas a 
inscrever (1) uma outra pessoa desde que se 
encaixe no terceiro critério.
  

7- A pessoa inscrita que fará o curso de 
Editoração Eletrônica (Avançado) deverá 
obrigatoriamente apresentar o certificado do 
Curso Básico em Software Livre.
  

8- Cada aluno que fizer o curso de multimídia, 
deverá obrigatoriamente ter feito o curso de 
básico em Software Livre.
  

9- A princípio, cada aluno terá direito 
a fazer somente um curso na inscrição, 
dependendo da sua formação. Caso não 
preencha vagas em algum desses cursos, 
as pessoas interessadas poderão nos 
procurar na semana seguinte para pleitear 
mais uma vaga em outro curso. Exemplo: 
básico e metareciclagem, avançado e vídeo, 
metareciclagem e avançado.
  

10- Nas turmas da noite, todos os alunos 
serão maior de idade (18 anos) e a prioridade 
será para aqueles que trabalham durante o 
dia.
  



11- A unidade se responsabilizará das 
expedição dos certificados após o curso no 
período de 120 dias úteis.


