
EDITAL – Escola Estadual do Campo JARAGUÁ Nº 001/2013 

Assessoria Pedagógica de ÁGUA BOA-MT, torna público o Edital referente ao processo seletivo do Curso Técnico 
de Nível Médio em Agroecologia (Modalidade Integrada) 

.1 – DO CURSO: 

O Curso Técnico de Nível Médio em Agroecologia, está adaptado ao disposto no parágrafo 2º do Artigo 36, no 
parágrafo 1º do Artigo 38 e nos Artigos 39 e 42 da Lei nº 9.394 de 20/12/1996 e ao decreto 5.154 de 23/07/2004, 
onde regulamentam suas aplicações. 

1. 1.1        O curso será oferecido utilizando a pedagogia de alternância, amparado pelo Parecer 01/2006 
CNE/CEB. 

2. 1.2         O Curso Técnico de Nível Médio em Agroecologia será oferecido em período integral de forma 
Integrada, e com internato. 

1. 1.3         O curso será ministrado na Escola Estadual Do Campo Jaraguá, situada na agrovila central 
assentamento Jaraguá no município de Água Boa /MT. 

 

2      – DA MODALIDADE DO CURSO: 

 2.1. O curso da E.E.Do C.J será oferecido na modalidade integrada e ministrado através da Pedagogia de 
Alternância. 

 3 – DA INSCRIÇÃO: 

 3.1. As inscrições terão início a partir de 02/12/2013 com término no dia 13/12/2013. 

 3.2 Poderão se inscrever para o Exame de Seleção da E.E.Do C.J 2013: Na modalidade Integrada: os alunos 
concluintes da 8ª série ou 9º ano do Ensino Fundamental. 

 3.3. Elementos necessários para a inscrição: 

 3.3.1. Formulário de Inscrição, devidamente preenchido (pode ser obtido  nas Secretarias Municipais de 
Educação dos municípios Água Boa, Canarana, Querência, Ribeirão Cascalheira , Nova Xavantina, 
Campinápolis , Nova Nazaré e Cocalinho) e respectivas Assessorias Pedagógicas do Estado. 

 3.3.2. Cédula de Identidade - RG (na falta, utilizar a Certidão de Nascimento); 

 3.3.3. Duas fotografias 3 x 4 cm; 

 3.3.4. Declaração de que esta cursando ou tenha concluído a 8ª série ou 9º ano do Ensino Fundamental; 

 3.4 As inscrições só poderão ser feitas de forma presencial, quando de menor pelo responsável ou por 
procuração, nos dias úteis, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas nas secretaria de Educação 
do Municípios anteriormente citados bem como na Assessoria Pedagógica de Àgua Boa, obedecendo aos 
critérios contidos neste Edital. Maiores informações: Secretarias de educação (66) 34686409 
(66)34681156 ou(66) 9961 0691 (Ricardo Martins) . 

 4. Do candidato portador de necessidade especial 

 4.1 Os Portadores de Necessidades Especiais deverão indicar, no formulário de inscrição, o tipo de 
atendimento compatível para a realização de suas provas, quando for o caso. O candidato que necessitar de 
tempo adicional para realização das provas deverá requerê-lo com justificativa, acompanhado de parecer 
emitido por especialista da área de sua deficiência (Decreto nº. 3.298 de 20/12/99), sendo que participarão do 
Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere o conteúdo, 
avaliação, data, hora e local de realização das provas. 

 4.1.1 As solicitações relacionadas acima ou qualquer outro tratamento especial deverão ser encaminhados, até 
72 horas antes da realização da prova. 



5 – DAS VAGAS: 

Serão oferecidas 80 (setenta) vagas para constituição das turmas, distribuídas da seguinte forma: 

 5.1. AE.E.Do C.J ofertará 40 (quarenta) vagas para o município de Agua Boa. 

 5.1.1 AE.E.Do C.J ofertará 40 (quarenta) vagas para cada um dos municípios abaixo citados: 

1.       I.        Canarana 10 (dez vagas); 
2.     II.         Ribeirão Cascalheira 05 (cinco) vagas; 
3.    III.         Nova Xavantina 10 (dez) vagas; 
4.   IV.         Campinápolis 05(cinco) vagas; 
5.    V.         Nova Nazaré 02(duas) vagas; 
6.   VI.         Cocalinho 03(três) vagas; 
7.  VII.         Querência 05(cinco) vagas. 
8.   nota da entrevista; 
9.   nota da redação; 
10.    nota da matemática; 
11.   maior idade. 

1.     Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Fundamental; 
2.     Cédula de Identidade (RG) ou Carteira de Habilitação (na falta, utilizar a Certidão de 

Nascimento); 
3.     CPF (Cadastro de Pessoa Física) 
4.     03 (três) fotografias 3 x 4 cm. 
5.     Comprovante de residência no município para onde concorreu à vaga; 
6.      Declaração expedida por entidade ou órgão ligado a atividade rural (Exemplo: 

Cooperativa, Sindicato Rural ou INCRA), que comprove que o candidato possui vínculo com 
o meio rural ou local onde possa desenvolver as atividades propostas pelo curso. 

7.     Termo de compromisso da família(assinado pelo pai, mãe ou responsável, na Escola no 
momento da matrícula). 

PARAGRÁFO ÚNICO- A QUANTIDA DE CLASSIFICADOS SEGUE O MESMO NÚMERO DE VAGAS DOS 
APROVADOS DISTRIBUÍDAS DE ACORDO COM OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES. 

 5.2. Observações: 

 5.2.1 O candidato deverá concorrer às vagas correspondentes a localidade de sua residência; 

 5.2.2 Caso o número de vagas não seja completada pelos estudantes do  município a redistribuição destas 
será feita pela comissão de seleção. 

5.2.3 De acordo com o número de inscrições a comissão de seleção avaliará a possibilidade de aumento do 
número de vagas constantes nos itens 5.1 e 5.1.1 

 5.2.4 A modalidade Integrada será ministrada através da Pedagogia de Alternância, onde os estudantes 
estudam 5 dias letivos na escola em regime de internato com atividades nos períodos matutino, vespertino e 
noturno e 5 dias letivos nas suas comunidades divididos entre trabalhos práticos e teóricos. 

 6 – DO EXAME DE SELEÇÃO: 

 6.1. Modalidade Integrada: O Exame de Seleção consistirá de dois instrumentos de avaliação de natureza 
quantitativa e qualitativa, de caráter eliminatório e classificatório, conforme informações abaixo: 

 6.1.1 Instrumento de natureza quantitativa: Prova Escrita serácomposta de duas partes, sendo a primeira 
constituída de uma Redação de no máximo 30 (trinta) linhas e a segunda de questões de Matemática. A prova 
terá duração de 3 horas, sendo que o candidato só poderá entregar a prova 1 hora após o inicio. Não sendo 
permitido ao candidato levar o Caderno de Questões. O conteúdo programático da parte de Matemática é o 
seguinte: equação de primeiro grau, fração, regra de três, porcentagem, cálculo de área de figuras geométricas 
regulares e unidades de medida. 

 6.1.2 A prova escrita será constituída pela redação no valor de 20 (vinte) pontos e 20 (vinte) questões de 
matemática, no valor de 1,5 pontos cada, constando 4 (quatro) alternativas para cada questão. 

6.1.3 Instrumento de natureza qualitativa: Se constituirá de entrevista. A Entrevista será realizada com base 
em um questionário sócio, econômico e cultural, elaborado e avaliado pela comissão do processo seletivo. 



 7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 7.1 Para cada um dos instrumentos de avaliação especificados no item 6 será atribuída uma nota, sendo que a 
nota final do candidato será obtida através da soma das notas da Prova Escrita (PE) de 0 a 50 e a Entrevista 
(E) de 0 a 50, obedecendo a seguinte fórmula: Nota Final = [(PE) + (E)]. A classificação dos candidatos dar-se-
á por ordem decrescente da nota, até o limite de vagas estabelecido para o cada pólo ou município. 

 7.1.2 Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, na ordem a seguir: 

 8. DAS DATAS: 

 8.1 Data e horário de realização da Prova Escrita: Será realizada nos dias 10 e 11 de Janeiro de 
2014 ficando a critério de cada município (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) o dia e horário do 
processo seletivo. 

 8.2 Data e horário de realização da Entrevista: Será realizada nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2014, 
ficando a critério de cada município (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) o dia e horário da entrevista. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A duração média da entrevista de cada candidato será de 15 (quinze) minutos. 

 9 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

 9.1. O resultado do processo seletivo para ingresso no curso Técnico em Agroecologia da Escola Estadual 
Do Campo Jaraguá será divulgado no dia 17 de Janeiro de 2014, através de edital publicado nas Secretarias 
dos municípios envolvidos. 

 10 – DA MATRÍCULA: 

10.1. A matrícula em 1ª chamada dos (as) candidatos (as) classificados (as) no Exame de Seleção acontecerá 
entre os dias 20 e 29 de janeiro de 2014, na Secretaria da E.E.Do C.J.   

 10.11 A matricula de 2ª chamada dos (as) candidatos (as) classificados (as) acontecerá entre os dias 30 de 
janeiro a 07 de Fevereiro de 2014, na Secretaria da E.E.Do C.J 

 10.1.2. Os (as) candidatos (as) classificados (as) no Exame de Seleção deverão apresentar os seguintes 
documentos originais com cópia no ato da matrícula: 

 11 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção. 

 

Água Boa/MT, 02 de dezembro de 2013. 

 

 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA DE ÁGUA BOA 

Professora ODILA ZAMPIROLO 


