PASSO A PASSO - MATRÍCULAS 2022

2. AGUARDAR, (POR E-MAIL),
CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.

(Neste e-mail você poderá verificar o
status do processo inicial da sua
inscrição, terá acesso ao conteúdo
programático das provas e aos
detalhes do agendamento das
atividades pedagógicas (prova ou
atividades de sondagem e entrevista).

1. REALIZAR A INSCRIÇÃO VIA SITE

WWW.IENT.COM.BR – A PARTIR DO DIA 01/10/2021.
(Preenchimento de dados, upload de documentos e agendamento
das atividades pedagógicas que serão realizadas de forma
presencial ou online, conforme opção da família.

PRESENCIAL

3 - Opção 1(Presencial). Comparecer à escola na data escolhida (candidato e
um responsável) para realização do teste presencial

3 - Opção 2(Online).

Aguardar contato via telefone para agendamento da
entrevista virtual com a família. (Momento para que
escola e família (aluno com pais e/ou responsáveis)
iniciem uma parceria de sucesso. Candidatos do 6º
ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio terão um
momento exclusivo com a coordenação pedagógica).

5. AGUARDAR RESULTADO
DO PROCESSO DE ADMISSÃO.

(Aqui você poderá ter acesso ao resultado das
atividades pedagógicas e da entrevista com o
aluno/família)

4. REALIZAR AS ATIVIDADES PROPOSTAS.
Prova ou atividade de sondagem (de acordo com
a faixa etária) e entrevista (todos os candidatos
e responsáveis) com a coordenação pedagógica,
na data e horário pré-agendados).

6. CONCLUSÃO DA MATRÍCULA
(Assinatura do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais e entrega da
documentação exigida no Edital).

O responsável legal pelo(a) candidato(a) aprovado(a) no processo seletivo e
convocado(a) para matricula, deverá apresentar-se na secretaria da escola
após a confirmação da aprovação, para efetivar a matrícula nas seguintes
datas:
A – TESTE 1 – 23/10/2021: RESULTADO: 28/10/2021 a partir das 10h;
EFETIVAÇÃO MATRÍCULA: 29/10/2021 até 05/11/2021 de 08:00h às 18h;
B – TESTE 2 – 27/11/2021: RESULTADO: 02/12/2021 a partir das 10h;
EFETIVAÇÃO MATRÍCULA: 03/12/2021 até 10/12/2021 de 08:00h às 18h;

DURANTE SUA JORNADA DE ADMISSÃO, SERÃO
DISPONIBILIZADOS OS SEGUINTES CANAIS DE
ATENDIMENTO:

PRESENCIAL
&
ONLINE

matriculas@ient.com.br

C – DEMAIS TESTES – Data a ser estipulada;

(31) 98778-0923
(31) 98778-0915

Será considerada efetivada a matricula do(a) aluno(a) que atender aos
requisitos de apresentação da documentação completa conforme edital,
assinatura do requerimento de matricula, ficha de matrícula, contrato de
prestação de serviços educacionais pelos responsáveis legais e efetuar o
Pagamento da 1ª parcela da anuidade do Ano Letivo de 2022, conforme
formas de pagamento e parcelamento disponibilizadas.

AV. PREFEITO GIL DINIZ, 373
CENTRO - CONTAGEM/MG

(31) 3391-6097
(31) 98778-0923
(31) 98778-0915

NOSSO HORÁRIO DE ATENDIMENTO É DE
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8h ÀS 18h.

