Prezado(a) Aluno(a), seja bem-vindo (a) ao Colégio São Camilo!
Segue abaixo algumas orientações sobre sua matrícula no Colégio São Camilo:
CURSO TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS – TURMA INGRESSANTE AGOSTO/2022
PERÍODO DE MATRÍCULA: De 14 de março a 05 de agosto de 2022 ou até atingir o número de vagas
PRÉ-REQUISITO: Candidatos que estejam cursando a 3ª série do ensino médio em 2022 ou que tenham
concluído o ensino médio ou equivalente e 17 anos completos até a data do início das aulas.
INÍCIO DAS AULAS: 10/08/2022
1 - Local para a Realização da Matrícula: Internet Acessar https://matriculastecnico.saocamilo-sp.br/.
2 – Anexe os documentos solicitados, acompanhe a liberação do boleto na área do candidato.
3 – Realize o pagamento da primeira parcela de acordo com a data indicada no boleto.
CURSO

HORÁRIO

Técnico em
Serviços
Jurídicos

NOITE
Teoria: 2ª a 6ª feira das 18h45 às 23h

Acesso Portal do Aluno

Quando irá
receber o acesso

http://portaluniversitario.saocamilo.br/Corpore.Net/Logi
n.aspx
Para ter acesso as disciplinas que matriculado,
acompanhar notas e faltas, emissão de boletos, realizar a
rematrícula entre os módulos, realizar solicitações para a
secretaria e emissão de boletos.
Somente solicitações abertas via portal serão atendidas!

Cartão de Acesso (Crachá) Como Solicitar
A emissão da 1ª via do crachá não tem custo.
Para solicitar o cartão de acesso institucional
acesse o site www.carteirinha.com após 10 dias úteis do
pagamento do boleto.

Cartão da SPTRans
COMO SOLICITAR
O cadastro do aluno no sistema da SPTRans é
automático.
Consulte o seu cadastro no site da SPTRans 10
dias úteis após a confirmação do pagamento do
boleto.
Acesse o site
http://estudante.sptrans.com.br/
e solicite o seu cartão.

VALOR DA MENSALIDADE
PARA O ANO DE 2022

Em até 10 dias
úteis após a
confirmação do
pagamento do
boleto.

Prazo para
Emissão
O prazo
para
emissão do crachá
é de 30 úteis após
inserir a foto.

Problemas ou dúvidas na
Solicitação da SPTRans
Caso esteja com problemas para
solicitar o cartão ou necessite
de alguma correção, abra um
chamado para SPTrans através
do link:
https://sp156.prefeitura.sp.go
v.br/portal/servicos

R$ 330,00

Como irá receber o acesso
Será encaminhado o login e
senha para o e-mail cadastrado
na matrícula.
Verifique sua caixa de SPAM caso
não localize o envio encaminhe
um e-mail para
suporteonline@saocamilo-sp.br
Como Retirar o Crachá
Aguarde o recebimento do email de confirmação com o link
de agendamento para a retirada
do cartão.
O cartão será entregue somente
mediante agendamento.
Envio do Cartão
O cartão será entregue no
endereço da residência do(a)
aluno(a).

Manual do Aluno / Regimento Escolar / Editais / Comunicados
Acesse https://portal.saocamilo-sp.br/servicos/secretaria-colegio.php e visualize os documentos do
Colégio São Camilo.
Outras Informações
Aguarde a orientação da coordenação na aula inaugural e/ou outros materiais para o curso.
Acompanhe as publicações do Colégio
https://saocamilo-sp.br/tecnicos/presencial

https://www.instagram.com/sao_camilo_cursos_tecnicos/
Instagram : https://instagram.com/sao_camilo_cursos_tecnicos?igshid=1d9duxe1l0vwd
Facebook: https://www.facebook.com/prof.saocamilo

Tel: 0300 017 8585 / 3465-2664

