INGRESSO DE
NOVOS ALUNOS 2022
Reserva On-line

OBJETIVO
O objetivo deste documento é demonstrar os procedimentos para a realização da
inscrição do estudante no portal de Ingresso de Novos Alunos 2022.

1) O responsável deverá acessar o site do Colégio (www.santacecilia.com.br) e clicar no banner
de Novos Alunos 2022.

2) Leia as informações e selecione o processo de ingresso do qual deseja participar.
o Educação Infantil ao 2º ano Fundamental – Matrícula On-line
o Do 3º ano do Ens. Fundamental ao Ens. Médio – Reserva On-line
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3) Após a seleção do processo de inscrição, o responsável será redirecionado ao menu
INFORMAÇÕES do portal de Ingresso de Novos Alunos 2022. Para realizar a inscrição do
estudante, basta acessar o menu INSCRIÇÕES.

4) No menu INSCRIÇÕES, são exibidas informações sobre o processo de inscrição e o formulário
que deverá ser preenchido pelo responsável do estudante.
•

Nome do responsável: Nome do responsável pelo estudante.

•

CPF: CPF do responsável pelo estudante.

•

Selecione a sua opção Curso/Série/Turno: Série para a qual o estudante está se
candidatando.
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Documentação Reserva On-line
No processo de Reserva 2022, os documentos abaixo deverão ser anexados, nos formatos PDF,
JPEG ou PNG:
 Certidão de Nascimento
 RG e CPF dos pais e do responsável financeiro
 Comprovante de residência dos pais e do responsável financeiro
 Instrumento de avaliação atualizado (Relatório ou Boletim)
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5) Na página a seguir, será disponibilizado o formulário para preenchimento com os dados do
estudante e de seus responsáveis.
•

Clique no símbolo

para mostrar os campos do formulário que deverão ser

preenchidos.

OBSERVAÇÃO: No cadastro de Pai/Filiação 1, Mãe/Filiação 2, Responsável Financeiro e
Responsável Acadêmico, é possível associar os dados preenchidos no cadastro do Responsável da
Inscrição, se for a mesma pessoa.
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6) Após finalizar o preenchimento e anexar os documentos obrigatórios, será necessária a
confirmação dos dados da inscrição. Na sequência, clicar no botão “Li e aceito os termos e
condições” e, caso todos os campos estejam preenchidos corretamente, a inscrição será
concluída.
• Tela com os dados preenchidos para serem confirmados:

Área com os dados preenchidos para confirmação.

Termo de Aceite

•

Tela de inscrição confirmada:
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7) Após finalizar a inscrição, o responsável será encaminhado para a CENTRAL DO CANDIDATO. Nela é possível
acompanhar as datas da VIVÊNCIA e RESULTADOS, assim como emitir o comprovante de inscrição.
IMPORTANTE:
•

Clique no botão COMPROVANTE, para emitir um relatório com as próximas etapas do processo de
inscrição.

No botão COMPROVANTE, constam informações importantes para a conclusão do
processo de Reserva On-line.
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