
Rio de Janeiro, 06 de Outubro de 2014.

COMUNICADO ESPECIAL
9º ANO ESPECIALIZADO E CURSO PREPARATÓRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(ESCOLAS TÉCNICAS E ESCOLAS MILITARES)

ASSUNTO:  PROCESSO SELETIVO X COLÉGIO PEDRO II - 2014 / 2015 (ENSINO MÉDIO REGULAR).

Prezados Aluno e Responsável,
 Divulgamos, a seguir, as principais orientações constantes no Edital do processo seletivo 
para o Colégio Pedro II (Ensino Médio Regular):
1) Período de Inscrição: Das 14h do dia 6 de outubro às 23h59min do dia 30 de outubro de 2014.
2) Local de Inscrição: As inscrições se realizarão via INTERNET, das 14h do dia 6 de outubro às 

23h59min do dia 30 de outubro de 2014, no site www.idecan.org.br ou via PRESENCIAL, do dia 6 de 
outubro ao dia 30 de outubro 2014, exceto domingos e feriados, no local de inscrições evidenciado 
no subitem 2.3.1 do Edital, de segunda a sexta-feira das 9h00min às 20h00min e aos sábados das 
9h00min às 13h00min. Excepcionalmente, no primeiro dia as inscrições se iniciarão às 14h.

3) Taxa de Inscrição: R$ 50,00 (Cinquenta Reais);
4) Procedimentos necessários para Inscrição:
 Para inscrição via internet o responsável legal do candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: 

a) estar ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo disponíveis na página do 
IDECAN (www.idecan.org.br) e acessar o link para inscrição correlato ao certame; 

b) cadastrar-se no período entre 14h do dia 6 de outubro e 23h59min do dia 30 de outubro de 
2014, observado o horário oficial de Brasília/DF, através do requerimento específico disponível 
na página citada; 

c) optar pelo Grupo a que o candidato concorrerá; 
d) declarar que o candidato concluiu ou está concluindo o 9º Ano do Ensino Fundamental; e, 
e) imprimir a GRU - Guia de Recolhimento da União que deverá ser paga no Banco do Brasil, im-

preterivelmente, até a data de vencimento constante no documento. O pagamento após a data 
de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição. ATENÇÃO: O banco confirmará o seu 
pagamento junto ao IDECAN e a inscrição só será efetivada após a confirmação do pagamento 
feito por meio da GRU até a data do vencimento constante no documento. O pagamento após 
a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição.

5) PROVAS:
 DIA 30 de Novembro 2014 (domingo) – Língua Portuguesa, Matemática e Redação, com duração 

de 3 (três) horas para sua realização, em turno único, no horário das 9h00min às 12h00min.

IMPORTANTE!
INFORMAÇÕES RETIDARAS DO EDITAL Nº 14 / 2014 - PROEN (FAVOR VERIFICAR EDITAL)

   Qualquer dúvida poderá ser esclarecida junto ao Edital do Concurso ou Coordenação da Seção.

              Atenciosamente,
                                  A DIREÇÃO

PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

PROCESSO SELETIVO X COLÉGIO PEDRO II - 2014 / 2015 
(ENSINO MÉDIO REGULAR)

Aluno(a) _________________________________________________________________Turma: ____________

  Responsável: _____________________________________________________________________________

  Rio de Janeiro, ______ de __________________ de 2014       _____________________________________

                                                                                                             Assinatura do Responsável

IMPORTANTE!
ESTE PROTOCOLO DEVERÁ SER DEVOLVIDO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO, À COORDENAÇÃO ATÉ O DIA 11/10/2014.
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