
 

 

 
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O VESTIBULINHO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI – FIEB PARA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (MÓDULO) 2022 

CRONOGRAMA: 

Ações Datas, horários e locais 

Publicação do Edital 
Dia 27/10, no Jornal Oficial de Barueri e no site 

www.fieb.edu.br  

Período de Inscrição 

A partir das 16h do dia 27/10/2021 às 16h do dia 

30/11/2021 no site vestibulinho.fieb.edu.br e nos postos de 

atendimento 

 
Postos de Atendimento Presencial Vide tabela no item 9.3 do edital. 

Prazo para pagamento da taxa de 

inscrição e respectivos valores 
Até o dia 30/11 – R$ 50,00 

Divulgação da lista de convocados para 

matrícula 
Dia  03/12/2021, no site do Vestibulinho, a partir das 16h 

Período de matrícula da 1ª lista de 

Convocados 

Do dia 06/12/2021 ao dia 08/12/2021 na Secretaria da 

escola que oferece o curso para o qual o candidato foi 

classificado e convocado, das 08h às 19h 

Divulgação da 2ª lista de convocados para 

matrícula (se houver) 
Dia 10/12/2021, no site do Vestibulinho, a partir das 16h. 

Período de matrícula da 2ª lista de 

Convocados (se houver) 

Dias 13/12/2021 e 14/12/2021, na Secretaria da escola que 

oferece o curso para o qual o candidato foi classificado e 

convocado, das 08h às 19h 

Publicação das Vagas Remanescentes 

( se houver) 
A partir das 16h do dia 16/12/2021, no site do Vestibulinho 

Manifestação de interesse por vaga 

remanescente 

A partir das 16h do dia 16/12/2021 e dia 17/12/2021. 

Somente pelo site do Vestibulinho através da Área do 

Candidato. 

Resultado da opção feita pelas Vagas 

Remanescentes 
Dia 20/12/2021 – no site do Vestibulinho, a partir das 16h 

Período de matrícula para contemplados 

com as vagas remanescentes (se houver) 

Dias 21 e 22/12/2021, na Secretaria da escola que oferece o 

curso para o qual o candidato foi classificado e convocado, 

das 08h às 19h 

 

 
LUIZ ANTONIO RIBEIRO 

SURINTENDENTE 
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