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REDEFOR – Educação Especial e Inclusiva – 2013: Efetivação da matrícula – 2ª chamada!

Prezados(as),

Os classificados em 2ª chamada devem efetivar suas matrículas no período de 16/12 a 22/12/2013.

A lista da 2ª chamada está disponível no site do Programa REDEFOR – Educação Especial e Inclusiva – 2013: 
www.escoladeformacao.sp.gov.br/redeforeducacaoespecial
 
Atenção: Só devem se matricular os inscritos classificados convocados para efetivação da matrícula em 
cada chamada e que tenham interesse e disponibilidade em realizar o curso.

Segue o procedimento para a realização da matrícula:

Enviar digitalizados todos os documentos necessários à UNESP, por meio do endereço eletrônico  
http://propgdb2.unesp.br/redefor/, no prazo determinado para a realização da matrícula. São eles: 

a. Certificado ou Diploma de Conclusão de Curso Superior; 

b. Documento de Identidade;

c. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d. Uma foto (3x4) recente;

e. Termo de Ciência e Compromisso (Anexo 1), devidamente preenchido e assinado, com os mesmos dados 
informados no formulário de inscrição, sem possibilidade de alteração de curso. 

Atenção: O Termo de Ciência e Compromisso original deverá ser encaminhado, também, por meio físico, via 
Correio, com Aviso de Recebimento (AR), aos cuidados do Grupo de Cooperação Técnica e Pesquisa (GCTEC) 
da EFAP, para o endereço: Rua João Ramalho, nº 1.546 - Perdizes - São Paulo - SP - CEP 05008-002. O enca-
minhamento do Termo de Ciência e Compromisso para a EFAP deverá ocorrer no prazo determinado para a 
matrícula a que o inscrito foi convocado.

Consulta à classificação das inscrições

A ferramenta de consulta à classificação e validação das inscrições está disponível no site do Programa, em 
“Inscrições”, “Consultar Classificação”.

Atenciosamente,

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
“Paulo Renato Costa Souza”

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br
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Anexo 1

Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br


