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A Utramig divulgou a 2ª relação de suplentes convocados para efetuar matrícula em um dos cursos
técnicos da instituição. Os suplentes convocados têm até o dia 5 de março (sexta-feira) para realizar
a matrícula.
2ª LISTA DE SUPLENTES CONVOCADOS
A matrícula deve ser feita pelo formulário online disponibilizado abaixo ou presencialmente na sede da
Utramig (av. Afonso Pena, 3.400, Cruzeiro, BH), de 10h às 12h e de 14h às 16h.
Formulário de Matrícula
Para fazer a matrícula, você vai precisar da CÓPIA digitalizada dos documentos exigidos no item 4.2
do edital, conforme abaixo:
Carteira de Identidade
CPF – Cadastro de Pessoa Física do candidato
CPF – Cadastro de Pessoa Física do responsável, em caso de menores de idade
Declaração da escola comprovando a condição de aluno matriculado no ensino médio regular no
ano letivo de 2021, em caso de vagas para cursos concomitantes
Certificado de Conclusão do ensino médio regular, em caso de vagas para cursos subsequentes
EAD
Comprovante de residência (água, luz ou telefone) atualizado (no máximo 60 dias)
Comprovante de Beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de transferência de
renda (Bolsa-Família entre outros), quando houver
Autodeclaração Étnico-Racial (anexo III)
Comprovante de Conta Bancária*
Caso tenha alguma dúvida sobre a matrícula, envie uma mensagem para secretaria@utramig.mg.gov.br.
A convocação não garante a efetivação da matrícula dos alunos. Para a efetivação das matrículas, será
observada a posição de cada aluno no resultado final de cada curso, o número de vagas disponíveis,
assim como o envio da documentação completa no ato da matrícula. Somente as matrículas dos alunos
mais bem colocados no resultado final de cada curso no exato número das vagas disponíveis.
* Para o pagamento do auxílio estudantil aos alunos dos cursos técnicos presenciais.
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