
EDITAL DE ALTERAÇÃO 3
Referente ao Edital nº 01, de 12/04/2021

Matrículas

A Diretora do Centro de Educação Profissional “Francisco Graziano Filho” e da Unidade

Modelo de Ensino, mantidos pela Fundação Dracenense de Educação e Cultura – FUNDEC, no

uso de suas atribuições, FAZ SABER aos interessados que o curso TÉCNICO EM ENFERMAGEM

está com matrículas abertas para INÍCIO IMEDIATO para quem já possui formação em auxiliar

de enfermagem.

Horário de atendimento da Secretaria Geral: de segunda a sexta-feira, no horário

previamente agendado pelos telefones (18) 3821-9008 ou (18) 99634-0383 ou pelo e-mail

secretaria@fundec.edu.br das 8h às 17h.

Dracena, 20 de agosto de 2021.

Julia Kiyomi Portari
Diretora do CEP/UME



EDITAL DE ALTERAÇÃO 2
Referente ao Edital nº 01, de 12/04/2021

Matrículas: Reserva de Vagas para o Segundo Semestre/2021

A Diretora do Centro de Educação Profissional “Francisco Graziano Filho” e da Unidade

Modelo de Ensino, mantidos pela Fundação Dracenense de Educação e Cultura – FUNDEC, no

uso de suas atribuições, FAZ SABER aos interessados que o PERÍODO DE MATRÍCULA para o

curso TÉCNICO EM ENFERMAGEM foi PRORROGADO até 23/07/2021.

Horário de atendimento da Secretaria Geral: de 12/04/2021 a 23/07/2021, de segunda a

sexta-feira, no horário previamente agendado pelos telefones (18) 3821-9008 ou (18)

99634-0383 ou pelo e-mail secretaria@fundec.edu.br das 8h às 17h.

Dracena, 30 de junho de 2021.

Julia Kiyomi Portari

Diretora do CEP/UME

Redação antiga da referida cláusula:
Horário de atendimento da Secretaria Geral: de 12/04/2021 a 30/06/2021, de segunda a sexta-feira, no horário
previamente agendado pelos telefones (18) 3821-9008 ou (18) 99634.0383 ou pelo e-mail
secretaria@fundec.edu.br das 8h às 17h.

mailto:secretaria@fundec.edu.br


FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Dracena/SP

COMUNICADO

A FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, inscrita no

CNPJ sob n.º 49.845.878/0001-17, situada na Avenida Alcides Chacon Couto, nº. 395, bairro

Metrópole, na cidade de Dracena/SP, CEP 17.900-000, mantenedora das escolas técnicas

CEP/UME, neste ato representada por sua Diretora Julia Kiyomi Portari, vem por meio deste

informar que, em razão de não haver número sustentável de matriculados para compor os

Cursos de Técnico em Edificações, Técnico em Estética, Técnico em Radiologia e Técnico

em Segurança do Trabalho, não será possível abrí-los neste momento.

Já está sendo garantida a devolução de todos os respectivos valores já pagos à

FUNDEC. O setor financeiro e o setor comercial desta Fundação já entraram em contato com

os interessados. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, favor utilizar o e-mail:

financeiro@fundec.edu.br ou os telefones (18) 3821-9003 e (18) 99605-9657.

Dracena, 05 de março de 2021.

JULIA KIYOMI PORTARI

Diretora do CEP/UME

mailto:financeiro@fundec.edu.br


FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Dracena/SP

COMUNICADO

A FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, inscrita no

CNPJ sob n.º 49.845.878/0001-17, situada na Avenida Alcides Chacon Couto, nº. 395, bairro

Metrópole, na cidade de Dracena (SP), CEP 17.900-000, mantenedora das escolas técnicas

CEP/UME, neste ato representada por sua Diretora Julia Kiyomi Portari, vem por meio deste

informar que, em razão de não haver número sustentável de matriculados para compor o curso

de Auxiliar/Técnico em Enfermagem, não será possível abri-lo neste momento.

Em razão desse fato, a FUNDEC está oferecendo a migração para o curso superior de

Enfermagem oferecido pela UNIFADRA, mantendo-se os valores das mensalidades previstas

para o curso de Auxiliar/Técnico em Enfermagem que não pôde ser oferecido.

Para aqueles que não quiserem realizar a migração oferecida, está garantida a

devolução de todos os respectivos valores já pagos à FUNDEC. O setor financeiro e o setor

comercial desta Fundação já entraram em contato com os interessados. Caso haja necessidade

de mais esclarecimentos, favor utilizar o e-mail: financeiro@fundec.edu.br ou os telefones

(18) 3821-9003 e (18) 99605-9657.

Dracena, 04 de março de 2021.

JULIA KIYOMI PORTARI

Diretora do CEP/UME

mailto:financeiro@fundec.edu.br


 
          

 

 

Edital-CEP/UME -1º Semestre/2021 

 

     A Diretora do Centro de Educação Profissional  

“Francisco Graziano Filho” e Unidade Modelo de Ensino, mantidos pela Fundação Dracenense 

de Educação e Cultura – FUNDEC,  no uso de suas atribuições... 

 
 

FAZ SABER, aos interessados que as MATRÍCULAS, que ficam prorrogadas 
as inscrições para o preenchimento de vagas dos Cursos abaixo, para o 1º 
Semestre/2021 estarão sendo realizadas na Secretaria Geral no período de 
04/01/2021 a 10/02/2021, com isenção da taxa de matrícula e 15% de desconto 
nas mensalidades do curso escolhido. 

 

 
Documentação exigida no ato da matrícula:   

 
01 cópia da carteira de identidade  
01 cópia do histórico do Ensino Médio 
Original do atestado de matrícula para candidatos que ainda estão cursando a 3ª    
série do Ensino Médio   
01 cópia da certidão de nascimento/casamento 
01 cópia do título de eleitor e comprovante da última votação 
01 cópia do CPF   
01 cópia do certificado militar (para homens) 

 
As cópias deverão ser acompanhadas dos documentos originais, para conferência.  
 

 Horário de atendimento da Secretaria Geral:  

● Período: de  04/01/2021 a 10/02/2021, de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h30. 
 

                          Dracena, 04 de janeiro de 2021. 
 

                                       Julia Kiyomi Portari 
                     RG. 4 743 755-8/SSP-SP 

                                       Diretora 
 

MATRÍCULA  - 1º SEMESTRE  - ANO LETIVO  DE 2021 

 

 

 

 

Período  NOTURNO:   

⮚ Auxiliar/Técnico em Enfermagem 

⮚ Técnico em Edificações 

⮚ Técnico em Estética 

⮚ Técnico em Radiologia 

⮚ Técnico em Segurança do Trabalho 
 


