
Em 'Opções de inscrição', selecionar o Ensino Médio do Colégio Politécnico ou um dos Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio do CTISM.

PASSO 1 para o Ensino Médio 



Em 'Opções de inscrição', selecionar um dos Cursos Técnicos ofertados.

PASSO 1 para o pós-médio



Responda o questionário socioeconômico.

PASSO 2 

[...]

[...]



Escolha o sistema de vagas pelo qual deseja concorrer: cotas ou ampla concorrência. A opção 

de cota não pode ser alterada após finalizada a inscrição, então certifique-se de que preenche 

todos os requisitos e possui toda a documentação para se encaixar na cota marcada.

PASSO 3 



Insira o nome completo da sua mãe, seu nome completo e as demais informações solicitadas. 

Nesta etapa, você deve informar a faixa de renda familiar per capita mensal considerando o 

salário mínimo nacional de R$1.100,00, além de optar pela assistência especializada necessária 

para a realização da prova e solicitar a isenção.

PASSO 4  

Insira o seu NIS aqui.



Preencha o formulário 'Endereço' com os dados da residência atual: logradouro, número, 

complemento, bairro, CEP, telefone fixo com DDD, telefone celular com DDD, e-mail, país, 

estado e cidade.

PASSO 5



Informe seu número de CPF; seu número, data de emissão, UF e órgão emissor da carteira de 

identidade. Pessoas estrangeiras podem informar os dados do passaporte ou do registro nacional 

de estrangeiros.

PASSO 6



Anexe os documentos com a situação e a justificativa para assistência no dia da prova, caso 

você seja pessoa com deficiência e tenha optado pela assistência no formulário para dados 

pessoais.

PASSO 7



Confira a ‘Opção selecionada’ no cabeçalho da página. Caso queira, você pode trocá-la 

clicando no botão ‘Escolher outra opção’. Se estiver correta, marque a declaração de ciência e 

clique em Enviar.

PASSO 8



O sistema carregará a ficha de inscrição com todos os dados informados. Clique em “Enviar 

ficha de inscrição por e-mail” e em ‘Gerar botelo’, para acessar a GRU.

PASSO 9

ANA LUIZA SILVA

MARIA SILVA

25/01/2000

A

Centro 97100100

100

analuiza@gmail.com

55 999999999

22221144567

1122334455



Confira os dados da GRU e efetue o pagamento no valor de R$50,00 (cinquenta reais) até o dia 

22 de outubro de 2021, preferencialmente, no Banco do Brasil.

PASSO 10

ANA LUIZA SILVA

ANA LUIZA SILVA
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