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COMUNICADO: 776 /2021 

RESPONSÁVEL: SUPERVISÃO    

AUTORIZADO POR: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

DATA: 25/10/2021 

ASSUNTO: EDUCA-SP - VESTIBULARES 

PÚBLICO ALVO: DIRETOR DE ESCOLA 

PUBLICAR NO SITE DA DIRETORIA DE ENSINO: Sim 

 

 
COMUNICADO 

 
Prezados(as) DIRETORES, VICE-DIRETORES E PC DAS ESCOLAS ESTADUAIS COM 
ENSINO MÉDIO: 

 
Favor divulgar ativamente aos alunos da 3ª série do Ensino Médio. 

  
  

Divulgação da abertura de inscrições do Vestibular Fatec – Faculdade de Tecnol

ogia - 1º semestre 2022 e isenção/redução de taxa de inscrição. 

Solicitamos que seja amplamente divulgada, aos estudantes do Ensino Médio, a 

abertura das inscrições ao Vestibular da FATEC, conforme informações abaixo. 

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza oferece, para o Process

o Seletivo Vestibular do 1º Semestre de 2022, de suas Faculdades de Tecnologia - 

FATEC, 6.000 (seis mil) isenções do pagamento da taxa de inscrição. 
  
Inscrições para o vestibular: 27/10 a 01/12/2021. 

Período de inscrição para isenção/redução da taxa: de 21/10 até as 

15h do dia 26/10/2021  

Divulgação do resultado da solicitação de isenção/redução: 19/11/20

21, a partir das 15h 
  



 
 Rua Duque de Caxias, 600 | CEP 13466-320 | Americana, SP | Fone: (19) 3471-6100 | E-mail: deame@educacao.sp.gov.br 

 

As isenções destinam-se 

e a candidatos socioeconomicamente carentes e que preencham, CUMULATIVAM

ENTE, os seguintes requisitos: 
  

I  - Possuir a seguinte escolaridade: 
  

a)  ter concluído integralmente ou estar concluindo em 2021 o E

nsino Médio no território nacional brasileiro; 
  

b)  estar concluindo o 3º semestre da Educação de Jovens e Ad

ultos - EJA - (supletivo), em escolas da rede pública de ensino 

(municipal, estadual ou federal) ou em instituição particular, no 

território nacional brasileiro; 
  

c)   estar concluindo o curso no Centro Estadual de Jovens e 

Adultos - CEEJA com carga horária flexível 

e atendimento individualizado, no território nacional brasileiro. 
 
 

II   - Estar integrado a grupo familiar cuja renda bruta mensal 

máxima corresponda a 2 

salários- mínimos, por morador, ou, em caso de candidato inde

pendente, ter sua renda bruta mensal máxima de 2 salários-

mínimos. 
  

O candidato terá direito à redução de 50% do valor da taxa de i

nscrição, desde que CUMULATIVAMENTE atenda os seguintes 

requisitos: 
  

I  - Ser estudante regularmente matriculado em: 
  

a)  uma das séries do ensino fundamental ou médio; 
  

b)  curso pré-vestibular ou 
  

c)  curso superior, em nível de graduação ou pós-

graduação; 
  

II  - Receber remuneração mensal inferior a 2 salários-

mínimos ou estar desempregado. Para maiores 

informações acessar o site www.vestibularfatec.com.br 

 

http://www.vestibularfatec.com.br/
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RESPONSÁVEL: PONTO FOCAL PROGRAMA EDUCA-SP 

                       Joseana (Supervisão) 

                       

   
  

 

 
Joseana Caltarossa Moreira 

SUPERVISOR DE PLANTÃO 
  GABINETE DO DIRIGENTE 


