SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CAETANO DO SUL – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA ALCINA
DANTAS FEIJÃO – EDITAL DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
CLASSIFICATÓRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DO 1º SEMESTRE
DE 2019, PERÍODO NOTURNO, CURSOS OFERECIDOS: TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM INFORMÁTICA,
TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM PUBLICIDADE, tornam pública a abertura
de inscrições e os critérios para os candidatos que comprovem residência ou domicílio
em São Caetano do Sul e pretendam se matricular no 1º Semestre do ano de 2019,
no 1º módulo da EPT, na EME Prof.ª Alcina Dantas Feijão, situada na Rua Capivari, nº
500, Bairro Mauá, São Caetano do Sul. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições devem ser
feitas online, no site www.alcinadantas.com.br, a partir das 9h do dia 01/11/2018 até
às 17h30 do dia 05/12/2018. No ato da inscrição o candidato deverá fazer a opção
para 2 cursos distintos. A entrega da documentação será realizada no ato da matrícula
e deverá ser efetuada pelos pais/responsável legal do candidato (menor), ou pelo
próprio candidato (maior de idade). Observação Importante: No ato da efetivação da
matrícula, se não comprovada a escolaridade (declaração de conclusão do ensino
médio ou estar cursando no mínimo o 2º ano ensino médio) a matrícula será
indeferida. DOS DOCUMENTOS: apresentação dos originais e entrega da cópia dos
seguintes documentos: a) cópia da Certidão de Nascimento; b) cópia da Carteira de
Identidade; c) cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); d) comprovante de
residência – conta de água e luz (referente ao mês de Outubro de 2018); e) Imóvel
alugado – cópia do contrato de locação do imóvel com firma reconhecida e recibo de
pagamento do aluguel do mês de Outubro de 2018, Imóvel Próprio – cópia do carnê
do IPTU do ano de 2018; f) declaração de escolaridade/histórico escolar; g) uma foto
3X4 recente. TESTE CLASSIFICATÓRIO: Os candidatos deverão submeter-se a um
teste classificatório, no dia 11/12/2018 (terça-feira) com início às 20h e término às
22h30 devendo permanecer no mínimo 1h no local da prova, com abertura dos
portões às 19h30 e fechamento às 19h50, na EME Professora Alcina Dantas Feijão
situada na Rua Capivari nº 500, Bairro Mauá, São Caetano do Sul onde
obrigatoriamente deverão apresentar RG original ou outro documento original com foto
para realizar a prova. Os conteúdos do teste estão determinados no QUADRO I. DO
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO – O gabarito do teste classificatório será
publicado no site www.alcinadantas.com.br e afixado na Unidade Escolar no dia
13/12/2018. O teste será válido apenas para o semestre letivo a que se refere, não
sendo necessária a guarda da documentação dos candidatos por prazo superior a 120
dias. O preenchimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação
no teste. Não será oferecida vista de prova. DO RECURSO: Deverá ser dirigido à
Secretaria Municipal de Educação, uma única vez, até quarenta e oito horas após a
publicação dos candidatos classificados. DA MATRÍCULA: A listagem de alunos
classificados será publicada no jornal DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO (site da
prefeitura:
www.saocaetanodosul.sp.gov.br),
publicada
no
site
www.alcinadantas.com.br e afixada na escola, no dia 17/12/2018, após às 9h. As
matrículas serão realizadas no período de 18/12/2018 a 19/12/2018 das 9h às 17h.
Número de vagas: 35 (trinta e cinco) para cada curso da Educação Profissional
Técnica. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: ao inscrever-se, o candidato e/ou responsável
legal declara conhecer o teor deste Edital e concordar com os critérios nele
estabelecidos. Somente serão formadas as turmas com o número mínimo de 30
alunos. A efetivação da matricula será condicionada à comprovação do atendimento
aos requisitos e critérios estabelecidos neste Edital, São Caetano do Sul, 01 de
novembro de 2018 – Maiberte Brogliato - Diretora da EME Profª Alcina Dantas Feijão e
PROFª JANICE PAULINO CESAR – Secretária de Educação.
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QUADRO I – Número de Vagas e Conteúdos do Teste
Nº
VAGAS

CURSO

TÉCNICO
ADMINISTRAÇÃO

EM

35

TÉCNICO EM
CONTABILIDADE

35

TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

35

CONTEÚDOS
Português: 1) Fonologia (ortografia,
acentuação gráfica, emprego do hífen); 2)
Morfologia (classes gramaticais, estrutura e
formação de palavras); 3) Sintaxe (Frase,
oração e período; Termos essenciais,
integrantes e acessórios da oração; Período
simples e período composto; Crase;
Regência Verbal e Regência Nominal;
Concordância Verbal e Concordância
Nominal; Colocação do pronome oblíquo
átono; Pontuação; Discurso direto e indireto;
Figuras de Linguagem); 4) Gêneros
textuais(literários,
jornalísticos
e
do
cotidiano).

TÉCNICO EM
PUBLICIDADE

35

Matemática: 1) Números naturais, racionais,
irracionais e reais; 2) Operações com
números reais; 3) Equações de 1º e 2º
graus; 4) Resolução de problemas; 5)
Potenciação
e
Radiciação;
6)
Proporcionalidade; 7) Regras de três
simples e composta; 8) Porcentagem; 9)
Teorema de Tales; 10) Teorema de
Pitágoras; 11) Semelhança de triângulos;
12) Geometria plana; 13) Interpretação de
Gráficos.

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

35

Inglês básico.
Conhecimentos gerais / Atualidades.
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