ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
36ª COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 25 DE JULHO

EDITAL Nº 02/2017 – PROCESSO SELETIVO 2018 – INGRESSO 2018 – 1º SEMESTRE
1 ABERTURA
A Escola Técnica Estadual 25 de Julho de Ijuí, de acordo com a legislação vigente e a Portaria de
Matrículas nº 260/2017 torna pública a abertura de inscrições para ingresso de 1º semestre / 2018
na Educação Profissional Técnica de Nível Médio - nas Modalidade Subsequente e Concomitante ao
Ensino Médio nos Cursos Técnicos em Eletrotécnica, Mecânica, Informática e Móveis.
2 VAGAS
2.1 São oferecidas vagas para a 1ª Etapa dos Cursos Técnicos em Eletrotécnica, Técnico em
Mecânica, Técnico em Informática e Técnico em Móveis, na modalidade subsequente e
concomitante ao Ensino Médio, conforme tabela abaixo:

CURSO
TURNO
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
Curso Técnico em Manhã
Eletrotécnica
Tarde
Noite
Curso Técnico em Manhã
Mecânica
Tarde
Noite
Curso Técnico em Manhã
Informática
Tarde
Noite
Curso Técnico em Noite
Móveis

VAGAS

DURAÇÃO
SEMESTRES

EM CARGA HORÁRIA
DO CURSO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

5 semestres
estágio

+ 2 080 horas

5 semestres
estágio

+ 2 180 horas

4 semestres
estágio

+ 1 580 horas

4 semestres
estágio

+ 1 600 horas

2.2 Excedendo o número de candidatos para as vagas oferecidas será realizado o processo seletivo
por meio de prova.
2.3 O aluno deverá, no ato da inscrição, inscrever-se para a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio em apenas um dos Cursos constantes na tabela do item 2.1.
2.4 Não havendo preenchido o número mínimo de matrículas em alguma das turmas, esta poderá
ser extinta e o candidato convidado a preencher vaga em outro turno, para a qual não realizou a
prova.

3 INSCRIÇÃO
3.1 Para o ingresso em uma das turmas, conforme as vagas oferecidas, constantes no quadro acima
deste edital, a inscrição deverá ser efetuada mediante ficha de inscrição, disponível no site/sítio
http://www.educacao.rs.gov.br em qualquer computador conectado à internet, ou na própria
escola no período de 06/11 à 30/11/2017.
3.2 Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste Edital, não
podendo delas alegar desconhecimento.
3.3 Para a inscrição de qualquer um dos cursos Técnicos ofertados pela escola, o candidato deve ter
concluído o Ensino Fundamental até a data da matrícula, estar cursando ou ter concluído o Ensino
Médio.
3.4 Como documentos do candidato para a inscrição será aceita a Cédula de Identidade e/ou outro
documento com foto o qual deverá ser apresentado no dia da prova de seleção.
3.5 No ato da inscrição o candidato tem a oportunidade de optar por um só curso e um só turno. O
candidato que realizar duas inscrições terá validade e será homologada a primeira inscrição (número
menor) constante no sistema informatizado de matrículas.
3.6 A inscrição é gratuita e está disponível no endereço eletrônico: http://www.educacao.rs.gov.br/
4 SELEÇÃO
4.1 Caso o número de inscritos for maior do que as vagas disponíveis para os cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio - na Modalidade Subsequente ou Concomitante ao Ensino
Médio, será realizada Prova de Seleção.
4.2 PROVA
- A prova será realizada na Escola Técnica Estadual 25 de Julho, cita a Rua Pedro Américo, 479, Bairro
São José, na cidade de Ijuí, no dia 09/12/2017, com início às 8h 30min e término 11h.
- O candidato deverá comparecer ao local da prova às 8 horas munido de documento de identidade
com foto.
- Não terá acesso ao local da prova o candidato que chegar após o horário estabelecido para o início
da mesma ou sem documento de identificação.
- Não será permitido o uso, no local da prova de calculadora, celular, óculos escuros.
- A Prova constará de 25 (vinte e cinco ) questões de múltipla escolha, abrangendo conhecimentos
de Língua Portuguesa (05), Matemática (05), Ciências (05), Geografia (05), História (05) a nível de
Ensino Fundamental, conforme consta no item 4.2.1 desse edital.
- Trazer no dia da prova: Carteira de Identidade e/ou documento com foto; Comprovante de
Inscrição; Caneta Esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.

4.2.1 O Programa para a prova é o seguinte:
Língua Portuguesa:












Gêneros textuais diversos;
Sinônimos e Antônimos;
Classes Gramaticais;
Número de sílabas;
Sílaba Tônica;
Encontros vocálicos e Consonantais;
Fonética (letras fonemas);
Regras de acentuação de acordo com as normas ortográficas vigentes;
Denotação e Conotação;
Discurso Direto e Indireto;
Funções da linguagem.

Matemática:












Conjuntos Numéricos: Conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais.
Operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação) propriedades das operações, múltiplos e divisores, números primos, mínimo
múltiplo comum, máximo divisor comum;
Geometria (Ponto/ reta / plano, Polígonos: quadriláteros e triângulo, Ângulos e
circunferência);
Semelhança de polígonos – Teorema de Tales;
Triangulo Retângulo - Relações métricas;
- Teorema de Pitágoras;
Trigonometria no triangulo retângulo – Razões trigonométricas;
Sistema internacional de medida (Medidas comprimento, superfície e volume; Medindo
massa);
Equações (Equações e sistema de 1º grau e Equações do 2º grau);
Razão e proporção (Grandezas proporcionais, Regra de três;
Porcentagem juro e probabilidade.

Ciências:







Cadeia Alimentar (fluxo de energia, adaptações morfológicas e fisiológicas);
Estrutura do vegetal (Semente, raiz, caule, folha, flor, fruto);
Reprodução Humana (doenças, DST, Métodos contraceptivos);
Sistema Digestório e Alimentos (nutrientes, vitaminas, proteínas, sais minerais e água),
órgãos do sistema digestivo;
Matéria e transformações Física e Química (fenômenos químicos e físicos, propriedades e
transformações);
Meio Ambiente, poluição e prevenção;

Geografia






Espaço geográfico (localização e representação);
Dinâmica interna e externa do Planeta Terra (relevo, hidrografia, atmosfera, biosfera,
litosfera e estrutura interna);
Mudanças e alterações climáticas (diferentes fenômenos);
Capitalismo e organização do espaço globalizado (guerra Fria, Globalização e economia);
Processo de Industrialização Brasileira;



População e Urbanização do Brasil.

História















A ocupação Portuguesa: organização da colônia, comércio colonial, mineração, relação Brasil
Colônia – Portugal Metrópole – Inglaterra, Índios Escravos – Trabalhadores Livres; O Negro –
Escravidão, Quilombolas – Influência do Negro no Crescimento e Desenvolvimento;
Imigração.
Primeira e Segunda Guerra Mundial (crise do pós-guerra, Ascensão do Nazifascismo);
Organização das Ações Unidas e Nova Ordem Mundial;
Período Regencial;
Decadência do Império;
República Velha;
República Nova ou Era Vargas;
Ditadura;
Nova República;
Reforma e Contra Reforma;
Revolução Industrial e Francesa;
O Capitalismo;
Movimentos Sociais: Direitos da Mulher, Direitos Humanos, Movimento Estudantil.

Referências Bibliográficas: Livros Didáticos e Paradidáticos do Ensino Fundamental, periódicos,
jornais, livros literários, dentre outros.
4.2.2 A divulgação dos Resultados será no dia 12/12/2017 no Saguão da Escola .
4.2.3 O Período para Revisão das Provas e/ou Resultados será no período 13, 14 e 15/12/2017 até
às 22 horas, através de Requerimento específico.
4.2.4 Os Resultados Finais sairão até o dia 20/12/2017 no saguão da escola, no site
www.25dejulho.com no link – PROCESSO SELETIVO e no site/sítio http://www.educacao.rs.gov.br.
4.2.5 Não serão divulgados os resultados por telefone.
5 CLASSIFICAÇÃO
5.1 Serão considerados os seguintes critérios para classificação:
- Opção de turno;
- Contagem de pontos obtidos na prova;
5.2 Em caso de igualdade de pontos, para fins de classificação, no diurno, terá preferência o
candidato que tiver menor idade e no noturno, o candidato que tiver maior idade.
5.3 Os Suplentes serão chamados conforme a pontuação e disponibilidade das vagas.
5.4 No dia 29/12/2017 os candidatos classificados para as vagas poderão verificar sua designação no
site http://www.educacao.rs.gov.br MEP-MATRÍCULA NA ESCOLA PÚBLICA. O candidato receberá
informação também pelo e-mail informado na inscrição.

6. DA MATRÍCULA
6.1 No período de 02/01 A 09/02/2018 acontece o processo de matrícula na escola com a entrega
da documentação do aluno – com agendamento de horário pela escola;
6.2 MATRÍCULA - Documentos necessários:
6.2.1 Para a Matrícula na Educação Profissional de Nível Médio Subsequente ou Concomitante:
- Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental (original), atestado de matrícula ou certificado de
conclusão do Ensino Médio (original).
- 2 Fotografia 3x4.
- Xerox do Documento de Identidade, CPF (obrigatório), Certidão de Nascimento ou Casamento,
PIS/PASEP.
- Para alunos menores de 18 anos é obrigatória a presença de um Responsável para efetuar a
Matrícula Presencial.
- Após o encerramento do processo de matrículas e chamamento de todos os aprovados na Prova de
Seleção e suplentes, havendo ainda excedente das vagas ofertadas, a Escola aceitará matrícula de
aluno, por ordem de chegada dos interessados, sem ter realizado a Prova de Seleção.

ATENÇÃO: Somente será autorizada pela SEDUC, a abertura de turma que tiver no mínimo 20
candidatos matriculados.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Equipe Diretiva da Escola Técnica Estadual 25
de Julho.
7.2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
7.3 Existindo dúvidas sobre as instruções contidas neste edital, entrar em contato com:
Escola Técnica Estadual 25 de Julho
Rua Pedro Américo, 479, Ijuí/RS CEP 98 700 000
055- 3332-8370, ou 3332-7678 ou 3333-6334
e-mail: 25dejulho36cre@educacao.rs.gov.br
Ijuí, 01 de novembro de 2017.
Maria Cleni Adams Holz
Diretora

