Edital Nº 001/2021 – Processo Seletivo 2021

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUI-SEDUC3ª GERÊNCIA
REGIONAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL INÊS DE MARIA SOUSA ROCHA
EDITAL Nº 01/2021 DO TESTE SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS (AS) PARA
INGRESSO NO ANO LETIVO DE 2022, NAS TURMAS DE 1º e 2º ANO DO ENSINO MÉDIO.

O Centro Estadual de Tempo Integral Inês de Maria Sousa Rocha, por meio deste
edital, torna público aos interessados, a abertura das inscrições do Teste Seletivo para
preenchimento de vagas referentes ás 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, para ano letivo de
2022.
A realização do Processo Seletivo obedece às disposições da Lei Federal 9394/96 e
do Edital GSE 014/2018, o qual considera que a clientela atendida pelos Centros Estaduais
de Tempo Integral – CETIS se encontra em situação de vulnerabilidade social e requer
processo de matrícula diferenciado das demais instituições escolares da Rede Estadual de
Ensino.
1.
1.1

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
As vagas oferecidas destinam-se a alunos que tenham idade entre 14 e 16 anos até

o último dia destinado à inscrição e que tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental
ou estejam concluindo no ano letivo de 2021 (vagas para 1ª Série do Ensino Médio), e para
alunos com idade entre 15 e 17 anos até o último dia destinado àinscrições e que tenha
concluído a 1ª série do Ensino Médio ou que estejam concluindo em 2021 (vagas para 2ª
Série do Ensino Médio)
1.2

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo será composta por membros

representantes da escola, a seguir:
a)

Direção;

b)

Coordenação Pedagógica;

c)

Secretaria;

d)

Pessoal Administrativo (graduados e acadêmicos de direito).

2.
2.1

DAS VAGAS
O CETI INÊS ROCHA ofertará 120 vagas para a 1ª Série do Ensino Médio, e 10 vagas

para cadastro de reserva para a 2ª Série do Ensino Médio, todas na Modalidade Tempo
Integral, na forma abaixo especificada:
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2.2

TURMA

Nº DE VAGAS

MODALIDADE

1º A

30

INTEGRAL

1º B

30

INTEGRAL

1º C

30

INTEGRAL

1º D

30

INTEGRAL

2ª SÉRIE (Cadastro de Reserva)

10

INTEGRAL

TOTAL

130

INTEGRAL

Serão destinadas 10% das vagas previstas no subitem 2.1 para Pessoas com

Deficiência (PCD).
3

DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas de 10 de novembro a 19 de
novembro de 2021.
3.2 As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas.
3.3 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente pelo site
http://www.seduc.pi.gov.br/matricula, podendo o candidato que não tenha acesso à internet,
d i r i g e - s e a t é Secretaria do CETIINÊS ROCHA, localizada na Avenida Coronel Pedro
de Brito Nº 934, Centro, nesta cidadede Piracuruca, das 07h30min às 16h30min (horário local),
no período já especificado no item 3.1 deste edital, para efetuar sua inscrição, fazendo uso do
laboratórios de informática da instituição.
4
DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO
4.1 O processo seletivo será constituído por uma prova contendo 40 questões de
múltipla escola, com duração de 3 horas.
4.2 A prova será realizada no dia 26 de NOVEMBRO de 2021, no turno manhã, das
08h00min às 11h00min.
4.3 A prova de múltipla escolha será constituída por 20 questões de Língua Portuguesa
e 20 questões de Matemática.
4.4 As questões de múltipla escolha terão 4 alternativas (a, b, c, d), com apenas uma
correta.
4.5 O local de realização da prova será o CETI INÊS ROCHA. A sala de cadacandidato
será divulgada no mural da escola e nas redes sociais.
4.6 A quantidade de alunos por sala seguirá todos os protocolos de segurança para
contenção da disseminação do novo Corona vírus e, caso seja necessário, outro local
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será adotado e previamente informado.
4.7 Os conteúdos programáticos de Língua Portuguesa e Matemática encontram-se no
Anexo II deste edital.
4.8

Os estudantes só poderão levar o caderno de questões quando estiver faltando

30 minutos para o término do teste seletivo.
4.9

O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de

30 minutos, munido do documento original de identificação (com foto), comprovante de
inscrição e caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material transparente.
4.10 Não será permitida a entrada do candidato após o horário estabelecido para o início
do teste.
4.11 O CARTÃO RESPOSTA será entregue ao candidato após decorrido uma hora de
prova.
4.12 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para a prova objetiva, nem
substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato, seja qual for o motivoalegado.
5

DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

5.1 A prova objetiva está assim organizada:
Nº DE QUESTÕES
PROVA

PESO

PROVA

LINGUA PORTUGUESA

20

2,5

50

MATEMATICA

20

2,5

50

TOTAL DE PONTOS

6

PONTOS POR

100

DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

6.1 Os candidatos serão listados em ordem decrescente dos pontos obtidos.
6.2

Para classificação, será considerado o somatório dos pontos obtidos nas questões de

Língua Portuguesa e Matemática, sendo aprovados os candidatos que obtiverem
pontuação dentro do número de vagas ofertadas.
6.3

O candidato CLASSIFICADO fora do limite de vagas estabelecido neste edital,

somente terá sua matrícula efetuada em caso de desistência do Candidato APROVADO,
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ou por ampliação de vaga durante o prazo de validade deste processo seletivo que seráde 60 dias
após a primeira convocação.

7

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

7.1

Havendo empate na totalização dos pontos, serão adotados os seguintes critérios

de desempate respectivamente:
a)

Candidato ser oriundo de escola pública estadual ou municipal

b)

Maior número de pontos na prova objetiva de Língua Portuguesa.

c)

Maior número de pontos na prova objetiva de Matemática.

8

DOS RECURSOS

8.1

O gabarito da prova objetiva, para fins de recurso, estará disponível na escola, a partir

das 12h00min do dia 26 de novembro.
8.2

Os recursos deverão ser encaminhados até 48h (quarenta e oito horas) após a

divulgação do gabarito pela escola, ou seja, até as 12h00min do dia 26 de novembro de
2021.
8.3 Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado.
8.4

O candidato poderá interpor recurso relativo à contestação do gabarito ou da

elaboração das questões da prova objetiva, de forma individual ou coletiva, por escrito e
devidamente fundamentado, dirigindo-o ao núcleo gestor da escola, respeitado o prazo
estabelecido no Subitem 8.2 deste edital.
8.5

Os recursos serão examinados pela comissão responsável e divulgados como

deferido ou não, no dia 28 de novembro de 2021.
8.6

A pontuação relativa às questões eventualmente anuladas será atribuída a todos os

candidatos presentes, independentemente de formulação de recurso.
8.7

Se houver, decorrente dos recursos, modificação no gabarito preliminar, a prova será

reavaliada de acordo como o Gabarito Oficial.

9
9.1

DO RESULTADO
O resultado do teste será divulgado até o dia 29 de novembro de 2021, no site da

SEDUC www.seduc.pi.gov.br, redes sociais e no mural geral da escola.
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10

DA MATRÍCULA

10.1 Os pais ou responsáveis dos candidatos aprovados neste processo seletivo deverão
efetuar a matrícula presencial no período de 30 de novembro a 30 de dezembro, do
corrente ano, nos seguintes horários:
•

Manhã: das 08:00 h às 11:00 h.

•

Tarde: das 14:00 h às 16:00 h.

10.2 Conforme edital da SEDUC e regras gerais da instituição, no ato da matrícula, o
candidato deverá comparecer à escola, munido de cópia dos seguintes documentos:
•

Documento de Identificação (CPF, carteira de identidade e certidão de nascimento).

•

Comprovante de residência atualizado dos últimos dois meses.

•

02 (duas) fotos 3x4.

•

Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental ou Atestado provisório de

escolaridade e transferência, aceitando-se, excepcionalmente, o atestado original de
escolaridade, firmado pela direção da Unidade Escolar de origem pelo prazo máximo de 60
(sessenta dias).
•

Histórico escolar.

•

Documento de identificação do pai ou mãe do candidato (cópia do RG).

•

Cópia do Cartão do Bolsa Família (se beneficiário).

•

Número do NIS do candidato e do responsável legal (solicitado no CRAS).

•

Cópia do cartão do SUS.

10.3 O candidato que não comparecer no período e horários destinados à matrícula será
considerado DESISTENTE, sendo convocado outro candidato, seguindo a ordem de
classificação.

11

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão analisados
pelo grupo gestor juntamente com o conselho escolar desta instituição de ensino.

Piracuruca - Piauí, 08 de novembro de 2021.
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ANEXO I CRONOGRAMA

Período de inscrições

10 a 19 de Novembro de 2021

Realização da prova objetiva

26 de novembro de 2021
A partir das 12h00 min do dia

Divulgação do gabarito preliminar

26 novembro de 2021

Recursos contra questões e gabarito da prova
26 a 28 de novembro de 2021

objetiva
Resultado dos recursos e divulgação do gabarito

28 de novembro de 2021

oficial da prova objetiva

RESULTADO OFICIAL DO TESTE SELETIVO Até 29 de Novembro de 2021
30 de novembro a 30 de

MATRÍCULA

dezembro de 2021
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ANEXO II CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(COMUM A TODOS OS CANDIDATOS)
LÍNGUA PORTUGUESA
•

Compreensão de textos

•

Acentuação gráfica

•

Ortografia

•

Substantivo

•

Verbo

•

Adjetivo

•

Pronomes

MATEMÁTICA
•

Operações matemáticas (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e

radiciação)
•

Problemas envolvendo as operações matemáticas.

•

Expressões numéricas.

•

Álgebra (equações do primeiro grau e problemas)

•

Figuras geométricas.

•

Leitura e interpretação de gráfico e tabelas.
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INTERPOSIÇÃO DE RECURSOSPROVA OBJETIVA

NOME DO CANDIDATO:
R.G.:

CPF/RG:

EDITAL Nº 001/2021
DATA DO PROTOCOLO:

/

/

HORÁRIO:

Venho por meio deste, solicitar à comissão organizadora a revisão do gabarito preliminar da prova objetiva,da
seguinte questão:
JUSTIFICATIVA DO RECURSO
QUESTÃO Nº:

OPÇÃO DO CANDIDATO:

Piracuruca – PI,

de

de

Assinatura do Aluno
PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO – PROVA OBJETIVA / EDITAL Nº 001/2021 QUESTÃO (ES)
Nº:
NOME DO CANDIDATO:
EDITAL Nº 001/2021
DATA DO PROTOCOLO:

/

/

HORÁRIO:

Assinatura do Funcionário
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