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

EDITAL Nº 02/2012 - INGRESSO 2013
1 ABERTURA
A Escola Técnica Estadual 25 de Julho de Ijuí, de acordo com a legislação vigente torna
pública a abertura de inscrições para ingresso em 2013 na Educação Profissional Técnica de Nível Médio
- na Modalidade Subsequente ao Ensino Médio, destinado aos candidatos que já concluíram o Ensino
Médio. A forma de ingresso é por prova de seleção.

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 subseqüente ao Ensino Médio, mediante
prova de seleção, conforme tabela abaixo:
Educação
Profissional MATRÍCULA
Técnica de Nível Médio na
Modalidade
Subsequente

TURNOS

VAGAS

CURSO TÉCNICO
ELETROTÉCNICA
CURSO TÉCNICO
MECÂNICA

EM 1º SEMESTRE

NOITE

30

EM 1º SEMESTRE
1º SEMESTRE
1ºSEMESTRE
EM 1ºSEMESTRE

MANHÃ
TARDE
NOITE
NOITE

20
20
20
25

EM 1ºSEMESTRE

NOITE

30

CURSO TÉCNICO
INFORMÁTICA
CURSO TÉCNICO
MÓVEIS

2.2 O aluno deverá, no ato da inscrição, inscrever-separa a Educação Profissional Técnica de Nível Médio
- na Modalidade Subsequente ao Ensino Médio em apenas um dos Cursos constantes na tabela 2.1.

2.3 Os casos de inscrições inferiores a 10 candidatos serão avaliados na SEDUC (entre CRE, Demanda
Escolar/DEPLAN e outras Diretorias).

3 INSCRIÇÃO
3.1 Para o ingresso em uma das turmas , conforme vagas oferecidas nos quadros em anexo neste 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 16 de outubro a 31 de outubro de 2012.

3.2 Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste Edital, não
podendo delas alegar desconhecimento.
3.3 Requisitos para o candidato inscrever-se:
3.3.1 Para ingresso na Educação Profissional Técnica de Nível Médio - na Modalidade
Subsequente ao Ensino Médio - Curso Técnico em Eletrotécnica, Curso Técnico em Mecânica,
Curso Técnico em Informática e Curso Técnico em Móveis o candidato deverá ter concluído ou
estar concluindo em 2012 o Ensino Médio.
3.4 Como documentos do candidato para a inscrição será aceita a Cédula de Identidade e/ou Certidão de
Nascimento (no caso de não ter Carteira de Identidade).
3.5 No ato da inscrição o candidato tem a oportunidade de optar por um só curso. O candidato que
realizar duas inscrições terá validade e será homologada apenas a inscrição de número menor
constante no sistema informatizado de matrículas .

4

SELEÇÃO

4.2 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 ao Ensino Médio será realizada prova
de seleção.

4.2.1 PROVA ( para curso subseqüente)
- 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 24 de novembro de 2012, com inicio às 8h30min e término 11h. O
candidato deverá comparecer ao local da prova às 8 horas.
- 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. Casos especiais serão resolvidos pela Equipe Diretiva da
Escola Técnica Estadual 25 de Julho.
- A Prova constará de 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, abrangendo conhecimentos de
Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia do Ensino Médio.
- Trazer no dia da prova: Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento; Comprovante de Inscrição;
Caneta Esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.
4.2.2O Programa para a prova é o seguinte:
Língua Portuguesa:
Leitura e interpretação de texto.
Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal.
Matemática:

Relações e funções.
Função de 1° e 2° graus.
Função trigonométrica.
Progressões, aritmética e geométrica.
Matrizes.
Determinantes.
Geometria espacial.
Geometria analítica.
Química:
Composição e transformação dos sistemas materiais .
Tabela periódica.
Ligações químicas.
Termoquímica.
Funções orgânicas.
Eletroquímica.
Física
Cinemática.
Dinâmica.
Princípios de conservação.
Biologia
Característica de célula procariótica e eucariótica.
Herança mendeliana: mono e diibridismo.
Herança autossômica dominante/recessiva/co-dominância.
Reino monera.
Geografia
O Brasil no contexto mundial.
A população e a urbanização brasileira.
Energia e produção industrial no Brasil.
Internacionalização do capital brasileiro.
História
As repercussões sociais da Revolução Industrial, a situação do operário e as novas doutrinas sociais.
As características econômicas, políticas e s ociais da ditadura militar na América Latina e Brasil.
Questões do mundo atual: Democracia Árabe e emergência asiática.
Referências Bibliográficas: Livros Didáticos e Paradidáticos do Ensino Médio, periódicos, jornais, livros
literários, dentre outros.

4.2.3 A divulgação dos Resultados será até o dia 03 / 12 / 2012 no Saguão da Escola .
4.2.4O Período para Revisão das Provas e/ou Resultados será até o dia 05 /12 /2012 às 22 horas,
através de Requerimento específico.
4.2.5 Os Resultados Finais sairão até o dia 07/ 12/ 2012 no saguão da escola e no site
WWW.25dejulho.com no link – PROCESSO SELETIVO . 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.
6. DA MATRÍCULA:
6.1 No período de 03 a 11/01/2013 .ocorrerá o processo de Matrícula Presencial que será efetivada na
escola para a qual o aluno fez a inscrição.
6.2Documentos necessários:
6.2.1Para a Matrícula na Educação Profissional de Nível Médio Subsequente
-

Certificado do Ensino Médio.

-

1 Fotografia 3x4.

-

Xerox do Documento de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, PIS/PASEP.

-

Para alunos menores de 18 anos é obrigatória a presença de um Responsável para efetuar a
Matrícula.

4.5 O candidato que não efetivar matrícula perderá a vaga.

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
0553332-8370, ou 3332-7678 ou 3333-6334
www.25dejulho.com
Ijuí, 10 de setembro de 2012.
Raimar Kuhn
Diretor

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

EDITAL nº 03/2012 - INGRESSO 2013

1 ABERTURA
A Escola Técnica Estadual 25 de Julho, de acordo coma legislação vigente, torna
pública a abertura de inscrições para o processo seletivo 03/2012 – ingresso 2013,
para a Educação Profissional integrada ao Ensino Médio.
2 VAGAS
2.1 São oferecidas vagas nos Cursos Técnicos em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica e
Técnico em Informática na forma Integrada ao Ensino Médio, conforme tabela abaixo:
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO TURNOS
MÉDIO
MANHÃ
CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

E

50

CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA

E

40

E

50

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

TARDE
MANHÃ
TARDE
MANHÃ
TARDE

VAGAS

2.2 O aluno deverá, no ato da inscrição, inscrever-se para a Educação Profissional
Integrada ao Ensino Médio, em apenas um dos Cursos constantes na tabela acima.
2.3 Não havendo preenchido o número mínimo de 10(dez) candidatos em alguma
turma, esta poderá ser extinta.
3 INSCRIÇÃO
3.1 Para a Inscrição em uma das turmas da Educação Profissional Integrada ao Ensino
Médio, as inscrições deverão ser efetuadas mediante o preenchimento da ficha de
inscrição no site/sitio http://www.educação.rs.gov.br, no ícone “Matrícula na Escola
Pública” em qualquer computador conectado à internet, no período de 16 a 31 de
outubro de 2012.

3.2 Além de inscrever-se para um dos cursos de Educação Profissional integrada ao
Ensino Médio como 1ª opção, o candidato deve inscrever-se para um curso de Ensino
Médio Politécnico em alguma escola, para a 2ª e 3ª opção.
3.3 Ao inscrever-se , o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas
nesta Edital, não podendo delas alegar desconhecimento.
3.4 Requisito: Para inscrever-se em um dos Cursos da Educação Profissional Integrada
ao Ensino Médio: Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica e Técnico em
Informática, o candidato deverá ter concluído o ou estar concluindo o Ensino
Fundamental. 3.5 Como documentos do candidato para a inscrição será aceita a
Cédula de Identidade e/ou Certidão de Nascimento (caso não tenha Carteira de
Identidade).
3.6 No ato da inscrição, o candidato tem a oportunidade de optar por um só curso. O
candidato que realizar duas inscrições terá validade e será homologada apenas a
inscrição de número menor constante no sistema informatizado de matrículas.
4 SELEÇÃO
Caso o número de inscritos ultrapasse as vagas disponíveis para a turma e
publicizadas neste edital, será realizado o sorteio conforme as vagas para cada curso.
O sorteio será realizado na Escola no dia 21/11/1012 às 15h30min horas (tarde)
5 MATRÍCULA
5.1 No período de 03 a 11/01/2013 ocorrerá o processo de matrícula constituído de
Matrícula Presencial que será efetivada na escola para a qual o aluno fez a inscrição e
a pré-matrícula.
5.2 O candidato que estiver impossibilitado de frequentar o curso perderá a vaga.
5.3 Documentos necessários para a Matrícula:
- Certificado do Ensino Fundamental
- 1 foto 3x4
- Xerox do Documento de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento o u Casamento.
- Para alunos menores de 18 anos é obrigatória a presença de um responsável para
efetuar a Matrícula.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Equipe Diretiva da Escola
Técnica Estadual 25 de Julho.
6.2 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
6.3 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 98700000
055 3332-8370 ou 3332-7678 ou 3332-6324

Ijuí, 13 de setembro de 2012

Raimar Kuhn
Diretor

