SORTEIO ELETRÔNICO EPTECBA 2022.1 PARA OS CURSOS TÉCNICOS DE
NÍVEL MÉDIO – SUBSEQUENTE
Perguntas frequentes sobre o Sorteio Eletrônico EPTECBA 2022.
Onde faço a inscrição?
No Portal da Educação: www.educacao.ba.gov.br
Como faço minha inscrição?
Ao acessar a página de inscrição, você deve selecionar o munícipio, a Unidade Escolar , o curso e o turno que pretende se inscrever. Então, faz um NOVO CADASTRO inserindo o CPF e criando uma nova senha.
Tenho como resgatar a minha senha de inscrição do Sorteio Eletrônico de
anos anteriores?
Não. É necessário criar um Novo cadastro e informar uma nova senha
Qual o período de inscrição?
De 07 de janeiro a 18 de janeiro de 2022
Quando e onde será divulgado o resultado do Sorteio Eletrônico EPTECBA
2022.1?
No dia 20 de janeiro de 2022 no Portal da Secretaria Estadual da Educação:
www.educacao.ba.gov.br
Quem pode se inscrever?
Av. Luiz Viana Filho, 5ª Avenida, nº 550, Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41.746-009.
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Qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio e suas modalidades em colégio público ou bolsista integral em outras instituições, até o ano letivo de 2022.
Isso significa que pode se inscrever até mesmo quem já concluiu o ensino médio
em escola pública há 5, 10 anos ou mais e quer voltar para as salas de aula para
fazer o curso técnico de nível médio.
Depois de concluir a inscrição o/a candidato/a pode modificar suas opções?
Sim. No sistema há uma tela para alterar a inscrição. Contudo, não será permitido
alterar o município de residência e o CPF.
Posso me inscrever pelo celular?
Sim. O Sistema é compatível.
Porque não consigo acessar o site?
Pode haver vários motivos, dentre eles podemos citar:
 Falta de conexão com a internet por parte do usuário;
 Endereço digitado incorretamente no navegador;
 O portal pode estar fora do ar por algum problema interno.
É necessário algum programa de informática (software) como o Explorer ou
Mozila Firefox para fazer a inscrição?
Navegadores suportados:
 Mozilla Firefox 3.5 ou superior;
 Internet Explorer 7.0 ou superior;
 Google Chrome.
Como validar minha inscrição?
É simples. Ao concluir sua inscrição, vai aparecer na tela de visualização de dados
que a inscrição foi efetuada com sucesso e ainda uma mensagem de confirmação.
O/a candidato/a também poderá imprimir um comprovante de inscrição.
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O candidato pode imprimir a inscrição?
Sim, após a inscrição ter sido confirmada será disponibilizada a impressão a qualquer momento dentro do prazo de inscrição.
Como e quando ficarei sabendo do resultado?
O Resultado do Sorteio Eletrônico EPTECBA 2022.1 estará disponível a partir do
dia 20 de janeiro de 2022 no Portal da Secretaria Estadual da Educação www.educacao.ba.gov.br através de arquivo em PDF e por meio de consulta no sistema ao
qual realizou a inscrição.
Qual a duração o curso?
Os cursos técnicos têm a duração de 02 (dois) a 03 (três) semestres letivos.
O que será feito caso não complete as vagas e haja candidatos com status
reserva?
Caso finalize a convocação para os candidatos contemplados e havendo vaga residual os candidatos com status reserva na lista de resultados, após o período formal
de matrícula, poderão comparecer a Unidade Escolar que esteja inscrito no intuito
de ocupar a essa possível vaga.
Quais são os custos dos cursos?
Os cursos ofertados pela Secretaria da Educação são inteiramente gratuitos, sem
custos para o estudante.
Existe algum tipo de incentivo como bolsa ou crédito?
Não é concedido nenhum tipo de bolsa auxílio para os cursos técnicos de nível
médio, ofertados nesta seleção.
Quais são os documentos necessários para confirmação da matricula?
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Os candidatos contemplados às vagas dos cursos técnicos disponibilizados no
Sorteio Eletrônico deverão se dirigir as Unidades Escolares para os quais se
inscreveram, portando os documentos:
IIIIIIIVVVIVII-

Via original do Histórico Escolar;
Via original e cópia legível do Registro Geral (RG) ou Certidão de Registro Civil;
Via original e cópia legível do respectivo Cadastro de Pessoal Física
(CPF);
Via original e cópia legível do respectivo comprovante de residência
(Água, luz, telefone assinatura), o qual deve constar data recente de emissão;
Via original e cópia da respectiva Carteira de Vacinação devidamente
atualizada;
Cópia legível do Registro Geral (RG) da própria mãe do estudante e/ou
do responsável legal;
Cópia legível do CPF da própria mãe do estudante e/ou do responsável
legal;

Onde posso acompanhar o resultado?

O resultado do Sorteio Eletrônico para oferta subsequente 2022.1 estará disponível
no Portal da Educação: www.educacao.ba.gov.br no Centro ou Unidade Escolar
para onde se fez a inscrição.
Quais são os cursos disponíveis?
A lista das unidades escolares ofertantes, cursos, turno e número de turmas estará
disponível no Portal da Educação www.educacao.ba.gov.br
Posso me inscrever em mais de um curso?
Não. Só é possível inscrever-se e concorrer a vaga em único curso.
Sou uma pessoa com deficiência como devo proceder?
Na tela de inscrição selecione a opção ‘Sim’ no campo ‘Portador de Necessidades
Especiais’ e em seguida indique a (s) necessidade (s) que possui.
É preciso limite de renda para participar?
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Não existe avaliação de renda familiar ou qualquer outro tipo de comprovação referente à renda.
Quem tem graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado pode participar?
Sim. Desde que tenha concluído o ensino médio em escola pública da rede federal,
estadual, municipal ou na condição de bolsista integral de unidades privadas.
Quais são os critérios de classificação?
Todos/as os/as inscritos/as serão classificados/as, mas apenas serão convocados
aqueles/as que sorteados de acordo com o número de vagas disponibilizadas, por
curso, nos centros e unidades.
Existe limite de idade?
Não há limite de idade.
Qual o local onde o/a estudante irá cursar?
O candidato seleciona o município, escola e turno que irá estudar no ato da inscrição.deve ficar atento ao ato de inscrição, pois o candidato que seleciona o local e
turno para estudar.
A inscrição pode ser cancelada a qualquer momento?
Sim. O cancelamento pode ocorrer a qualquer momento durante o período de inscrição
Caso esqueça minha senha como posso proceder?
Na tela de acesso deverá clicar em “Esqueceu sua senha”, digitar o seu CPF, clicar
no botão “Lembrar minha senha” e aguardar que o e-mail seja enviado para o endereço cadastrado no sistema.
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Posso passar a minha vaga para outra pessoa?
Não é possível passar a vaga para outra pessoa mesmo que esta tenha participado
do sorteio eletrônico.
Em caso de dúvidas como posso proceder?
Manter contato com e-mail : suprot.regulacao@enova.educacao.ba.gov.br
Quando serão realizadas as matrículas?
A matrícula ocorrerá no período de 02 a 03 de janeiro de 2022. Os candidatos
contemplados deverão se dirigir aos Centros de Educação Profissional ou Unidades
Escolares para qual se inscreveram.
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