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REGULAMENTO DO CURSO
Internet Segura. Bom para você! – 1ª Edição/2012
Emenda 1
Item Público-Alvo

B. PÚBLICO-ALVO
1. Serão atendidos, nesta primeira edição de 2012, 6.000 (seis mil) servidores pertencentes ao referido quadro.
Item Estrutura do Curso

C. ESTRUTURA DO CURSO
1. Nesta primeira edição de 2012, os cursistas serão divididos em seis turmas, de 1.000 (mil) participantes cada, conforme o seguinte quadro:
Quadro de Turmas
Turma
1
2
3
4
5
6

Início
21/03/2012 – às 5h
28/03/2012 – às 5h
04/04/2012 – às 5h
11/04/2012 – às 5h
18/04/2012 – às 5h
25/04/2012 – às 5h

Término
19/04/2012 – às 23h59
26/04/2012 – às 23h59
03/05/2012 – às 23h59
10/05/2012 – às 23h59
17/05/2012 – às 23h59
24/05/2012 – às 23h59

Item Inscrições

D. INSCRIÇÕES
1. Foram oferecidas ao público descrito no item B 5.000 vagas para esta 1ª edição de 2012 do curso.
2. Período de inscrição: 27 de fevereiro, às 14h, a 11 de março de 2012, ou até o término das vagas, o que acontecer
primeiro.
3. Devido ao preenchimento das 5.000 vagas ofertadas no segundo dia de inscrições, 28 de fevereiro, serão oferecidas
1.000 novas vagas.
4. O formulário de inscrição para as 1.000 vagas estará disponível de 2 de março, às 9h, a 11 de março de 2012 no site
do curso, ou até o término das vagas, o que acontecer primeiro.
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5. Ao preencher o formulário, o interessado será considerado inscrito e deve tomar nota do número do protocolo
referente à inscrição.
6. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.
7. Não haverá lista de espera. Ao término das 1.000 vagas ofertadas, as inscrições serão encerradas.
8. As 6.000 vagas serão divididas em seis turmas de 1.000 cursistas. Os primeiros 1.000 servidores a se inscreverem
participarão da Turma 1 e assim sucessivamente.
9. Os cursistas serão devidamente informados sobre a data de início das atividades de sua turma por meio de divulgação a ser publicada em www.escoladeformacao.sp.gov.br/internetsegura anteriormente ao início das atividades
da primeira turma.

