N° 07/2018
PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS NA MODALIDADE NATAÇÃO (ADULTO) DA
ESCOLA DE ESPORTES E CULTURA DO COLÉGIO DOS JESUÍTAS EM 2018
O Colégio dos Jesuítas comunica abaixo as normas para o Processo de Admissão de Novos
Alunos da Escola de Esportes e Cultura em 2018, na modalidade Natação (Adulto).
As inscrições no Processo de Admissão de Novos Alunos na Escola de Esportes e Cultura
para o ano letivo de 2018 serão realizadas de acordo com o cronograma e as orientações
especificadas a seguir.
1.

Do ingresso
1.1. Requisitos do candidato
1.1.1. Possuir 18 anos completos.
1.1.2. Não apresentar pendência financeira de qualquer natureza.
1.2. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.
1.3. O Colégio dos Jesuítas reserva-se o direito de não dar início à atividade/modalidade
escolhida, caso não se atinja o número mínimo de alunos para formação de turma, sendo
esta possibilidade de pleno conhecimento dos candidatos.

O não cumprimento de qualquer instrução contida neste Edital
implicará a desclassificação do aluno candidato.

2.

3.

Das mensalidades

Aulas Semanais

2 aulas
semanais

3 aulas
semanais

5 aulas
semanais

Natação

R$ 171,00

R$ 219,00

R$ 293,00

Das vagas

NATAÇÃO

DIAS

HORÁRIO

Nº DE
VAGAS

PROFESSOR(A)

ADULTO

2ª / 4ª / 6ª FEIRA

6H ÀS 6H50MIN

1

GERSON

ADULTO

2ª / 4ª / 6ª FEIRA

7H ÀS 7H50MIN

1

GERSON

ADULTO

2ª / 4ª / 6ª FEIRA

12H ÀS 12H50MIN

6

JAKELINE

ADULTO

2ª / 4ª / 6ª FEIRA 18H40MIN ÀS 19H30MIN

4

MARCELO

ADULTO

2ª / 4ª / 6ª FEIRA 19H40MIN ÀS 20H30MIN

1

EDINHO

ADULTO

2ª / 4ª / 6ª FEIRA 20H40MIN ÀS 21H30MIN

7

EDINHO

ADULTO

3ª E 5ª FEIRA

6H ÀS 6H50MIN

5

GERSON

ADULTO

3ª E 5ª FEIRA

12H ÀS 12H50MIN

3

JAKELINE

ADULTO

3ª E 5ª FEIRA

19H40MIN ÀS 20H30MIN

2

MARCELO

ADULTO

3ª E 5ª FEIRA

20H40MIN ÀS 21H30MIN

7

MARCELO

1

4.

Da troca de turmas
4.1. As trocas de turma não serão realizadas mediante edital.
4.2. Alunos que já estão matriculados na modalidade Natação e desejam trocar de turma
(dias e/ou horários diferentes), deverão entrar em contato com a Secretaria da Escola de
Esportes e Cultura para se informarem quanto ao novo procedimento que será adotado
para essas questões.

5.

Das inscrições
5.1. As inscrições para a modalidade Natação (Adulto) serão realizadas no dia 22 de maio de
2018, a partir das 9h, exclusivamente via internet, em portal próprio, acessível a partir do
site do Colégio (www.colegiodosjesuitas.com.br). O referido portal ficará disponível
somente enquanto houver vagas a serem preenchidas.
5.2. Para a inscrição de novos alunos, será necessário acessar a opção “Quero me inscrever”,
no qual será imprescindível o preenchimento de uma ficha de inscrição. Os alunos que já
estão matriculados na modalidade Natação e desejam trocar de turma (dias e/ou
horários diferentes), acessarão diretamente a opção “Já sou cadastrado”, informando o
seu CPF e a sua data de nascimento.
5.3. O Colégio não se responsabiliza por inscrição não realizada por motivos de ordem técnica
dos meios eletrônicos utilizados pelos candidatos, congestionamento das linhas de
comunicação digital, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados para a inscrição.
5.4. Após a liberação do setor financeiro, a Secretaria da Escola de Esportes e Cultura fará
contato (via e-mail ou telefone) com o candidato à vaga, informando-lhe sobre o
processo para conclusão da matrícula.

6.

Da matrícula
6.1. Após o contato da Secretaria da Escola de Esportes e Cultura, os candidatos deverão
entregar o Requerimento de Matrícula na Tesouraria, devidamente assinado, no dia 28 de
maio de 2018, das 8h às 11h e das 13h às 16h, quando receberão o boleto de matrícula
com vencimento em 4 de junho de 2018.
6.2. Caso o aluno candidato não apresente a documentação solicitada neste Edital, no ato
da matrícula, esta será indeferida.

7.

Das aulas
7.1. Início das aulas: 4 de junho de 2018

8.

Disposições finais
8.1. Os casos omissos, não abordados neste edital, serão resolvidos pela Administração, em
conjunto com a Coordenação da Escola de Esportes e Cultura.
Juiz de Fora, 18 de maio de 2018.

Dario da Silva Pereira Filho
Coordenador da Escola de Esportes e Cultura

Francisco Juceme R. do Nascimento
Diretor Acadêmico

2

