EDITAL VESTIBULINHO 2019
CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE OSMAR PASSARELLI SILVEIRA (CEMEP)
ESCOLA TÉCNICA DE PAULÍNIA (ETEP)

✓

ATENÇÃO
- O processo seletivo para ingressos no Centro Municipal de Ensino profissionalizante Osmar Passarelli
Silveira (CEMEP) e Escola Técnica de Paulínia (ETEP) será unificado;
- As inscrições para o Processo Seletivo de ingresso para alunos iniciantes em 2019 serão efetuadas de 05
a 09 de novembro de 2018, das 8h00 às 20h00, única e exclusivamente no CEMEP - Centro Municipal de
Ensino Profissionalizante “Osmar Passarelli Silveira” situado à Avenida Brasil, 330, Vila Bressani, Paulínia SP.

✓ VAGAS OFERECIDAS
Instituição de
Ensino
CEMEP
ETEP

Curso

Quantidade de vagas

Período

Ensino Médio concomitante
com Técnico em Informática
Ensino Médio concomitante
com Técnico em Química

60 vagas

Integral

60 vagas

Integral

✓ FORMA DE INGRESSO
- O ingresso no 1º ano dos cursos oferecidos pelas instituições será exclusivamente confirmado, através de
exame de seleção, de caráter classificatório. Este abordará os saberes e habilidades desenvolvidos no
Ensino Fundamental, de acordo com o Currículo da Rede Municipal de Paulínia;
- Não serão aceitas transferências de outras instituições educacionais em nenhuma série dos cursos
oferecidos pela escola, assim como não será permitida a evasão do Curso Técnico para prosseguir
somente com o Ensino Médio da Unidade e vice-versa.
✓ INSCRIÇÃO
- Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá comparecer no Centro Municipal de Ensino
Profissionalizante Osmar Passarelli Silveira (CEMEP), acompanhado por seu responsável legal, para
preencher e assinar o formulário de inscrição;
- Depois de efetuada a inscrição, não mais será possível alterar as opções realizadas;
- O candidato poderá efetuar somente uma inscrição para o Processo Seletivo;
- Ao efetuar sua inscrição o candidato declara estar ciente e em concordância com os termos do presente
Edital.
- Período de inscrição: 05 a 09 de novembro de 2018, das 8 horas às 20 horas;
- Local das inscrições: Centro Municipal de Ensino Profissionalizante Osmar Passarelli Silveira (CEMEP);
- Documentos necessários no ato da inscrição:
- Original da Cédula de Identidade (RG) atualizado ou Passaporte
- Declaração comprobatória de que está cursando o último ano do Ensino Fundamental no ano de 2018;
- Atenção: A Certidão de Nascimento não será aceita como documento para inscrição.
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✓ CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
- O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova deverá comunicar a
especificidade, apresentando laudo médico no ato da inscrição para que esta instituição possa providenciar
o material, ou condições necessárias e adequadas para a realização da prova;
- Não haverá reservas de vagas para o ingresso de candidatos com necessidades especiais.
✓ REALIZAÇÃO DA PROVA
- Ao realizar sua inscrição, o candidato receberá um comprovante de inscrição onde constará o número de
inscrição, o local em que realizará a prova;
- A prova de seleção será realizada no dia 02 de dezembro de 2018, com duração de 4 (quatro) horas, das
8h30min às 12h30min;
- O portão será fechado às 8h30min;
- O candidato deverá chegar ao local da prova com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário de início
da prova;
- Não haverá concessão para atrasos;
- O candidato deverá permanecer na sala que lhe foi designada, no tempo mínimo de 1h (uma hora) após
dado o sinal de início da prova;
- O candidato deverá portar o comprovante de sua inscrição e o documento original com foto (RG ou
passaporte);
- Para realização da prova serão permitidos somente: lápis e caneta esferográfica azul ou preta em
material transparente;
- Não poderá realizar a prova, o candidato que chegar após as 8h30;
- Não poderá realizar a prova, o candidato que não estiver portando o comprovante de inscrição, bem
como o documento de identificação utilizado no ato da inscrição;
- Não será permitida a utilização de qualquer material de consulta;
- Não será permitida a utilização de aparelhos eletrônicos, corretivos líquidos, lenço, boné, chapéus e
objetos que o fiscal considerar desnecessário à realização da prova;
- Não será permitido qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a realização da prova, sob
pena de eliminação no processo seletivo.
✓ DA PROVA
- A prova será composta por uma Redação valendo de 0 a 10 pontos e 50 questões objetivas com 5
alternativas sendo apenas uma correta, valendo 1 ponto cada questão;
- As respostas deverão ser transcritas pelo candidato, com caneta esferográfica azul ou preta, para a folha
de respostas fornecida junto com o caderno de questões;
- A pontuação máxima na prova será de 60 pontos;
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- Não será permitido ao candidato levar o caderno de Questões.
- A Redação deverá, obrigatoriamente, ser grafada a caneta esferográfica azul ou preta em folha específica
fornecida junto com o caderno de provas.
- A Redação será avaliada conforme os critérios:
- Adequação ao tema;
- Adequação ao gênero textual;
- Adequação à norma padrão;
- Coerência e coesão;
- Uso e leitura da coletânea
✓ COMPOSIÇÃO DA PROVA
- A prova será composta por:
- 1 Redação;
- 15 questões de Ciências Humanas e Idioma (5 questões de Geografia, 5 questões de História e 5
questões de Inglês);
- 15 questões de Ciências da Natureza (5 questões de Biologia, 5 questões de Física e 5 questões de
Química)
- 10 questões de Matemática;
- 10 questões de Português.
✓ CORREÇÃO DAS PROVAS
- Serão consideradas anuladas as questões cuja:
- Resposta esteja errada;
- Resposta apresente mais de uma alternativa assinalada;
- Resposta esteja grafada a lápis;
- Resposta apresente rasura;
- Resposta não foi assinalada.
- Corrigidas todas as provas objetivas, os candidatos serão classificados conforme o valor decrescente dos
pontos obtidos, e somente os 360 primeiros classificados terão as redações avaliadas, o que corresponde
a proporção de 3 candidatos por vaga;
- Todos os candidatos com pontuação final idêntica ao 360º colocado terão suas redações corrigidas;
- Será considerada anulada a redação que estiver grafada a lápis ou não ter sido realizada.
✓ CLASSIFICAÇÃO
- Os candidatos serão classificados em listagem única organizada em ordem decrescente de pontuação;
- Após a convocação dos 60 (sessenta) primeiros classificados na 1ª opção “Técnico em Informática” e dos
60 (sessenta) primeiros classificados na 1ª opção “Técnico em Química” e ainda havendo vagas
remanescentes, os demais candidatos, por ordem de classificação única, poderão realizar matrícula nos
cursos de acordo com suas opções.
✓ CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
- 80 % do total das vagas são para os candidatos residentes no Município de Paulínia;
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- Para os candidatos residentes em outros municípios, são oferecidas até 20% das vagas existentes para
cada curso, ou até que o número de vagas seja preenchida em sua totalidade, respeitando-se a
classificação geral.
✓ CRITÉRIOS DE DESEMPATE
- Havendo empate na pontuação de dois ou mais candidatos serão aplicados os seguintes critérios:
1º - Maior pontuação na prova de Matemática;
2º - Maior pontuação na prova de Português;
3º - Maior pontuação na prova de Ciências da Natureza (Biologia Física e Química);
4º - Maior pontuação na prova de Ciências Humanas e Idioma (Geografia, História e Inglês);
5º - Maior pontuação na Redação;
6º - Sorteio.
✓ DESCLASSIFICAÇÃO
- O candidato será desclassificado se:
- Deixar de apresentar a documentação exigida para processo seletivo;
- Tentar usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo;
- Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital;
- Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo;
- Obtiver zero em qualquer uma das disciplinas que compõe o processo seletivo, inclusive na redação;
- Identificar a folha de resposta ou folha de redação com outro dado além do número de inscrição e do
documento de identidade;
- Não tiver concluído o último ano do Ensino Fundamental no ano de 2018;
- Declarar na inscrição residência em Paulínia e não comprovar no ato da matrícula.
✓ CURSOS OFERECIDOS
- CEMEP
- Ensino Médio Concomitante com o Técnico em Informática – Período Integral - 3 anos – 60 vagas
Ensino Médio:
- Aprofunda o estudo do conhecimento e habilidades adquiridos no Ensino Fundamental e agrega novos
saberes ao aluno;
- Pretende fornecer base sólida para o prosseguimento dos estudos no Ensino Superior;
- As disciplinas ministradas são as constantes na Base Nacional Comum (Português, Matemática, História,
Geografia, Química, Física, Biologia, Inglês, Filosofia, Sociologia, Educação Artística, Educação Física e,
facultativamente Espanhol);
- Especificamente para o Ensino Médio, os livros didáticos, em sua maioria, são fornecidos pelo Programa
Nacional do Livro Didático;
Obs. - Alguns livros adotados são específicos para o Curso Técnico e não são fornecidos pelo PNLD, cabe
ao aluno adquiri-los, bem como as apostilas e livros paradidáticos que forem solicitados.
Técnico em Informática:
- Proporciona conhecimento da Tecnologia da Informação, suas subáreas e sua adequada utilização nas
organizações;
- Proporciona ambiente pedagógico caracterizado por oficinas nas quais os alunos desenvolvam projetos
experimentais nos laboratórios de informática;
- Viabiliza o contato com profissionais da área através de palestras e visitas técnicas em empresas da
região e centros de pesquisa em TI;
- Mobiliza o saber teórico e prático do seu trabalho para a realização de ações e projetos próprios da
profissão;
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- atende às necessidades locais e regionais do mercado de trabalho em termos de formação de recursos
humanos.
- O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na Escola) e aulas práticas (ministradas em
laboratórios na Escola), cuja presença é obrigatória. As aulas são ministradas de segunda a sexta feira,
podendo ocorrer, eventualmente, algum sábado letivo.
- Importante: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme, livros técnicos, apostilas,
equipamento de proteção individual, entre outros, deverá ser adquirido pelo aluno.
- O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não deve ser modificado sem
prévio conhecimento da escola.
- ETEP
- Ensino Médio Concomitante com o Técnico em Química – Período Integral - 3 anos – 60 vagas
Ensino Médio
- Aprofunda o estudo do conhecimento e habilidades adquiridos no Ensino Fundamental e agrega novos
saberes ao aluno;
- Pretende fornecer base sólida para o prosseguimento dos estudos no Ensino Superior;
- As disciplinas ministradas são as constantes na Base Nacional Comum (Português, Matemática, História,
Geografia, Química, Física, Biologia, Inglês, Filosofia, Sociologia, Educação Artística, Educação Física e,
facultativamente Espanhol);
- Especificamente para o Ensino Médio, os livros didáticos, em sua maioria, são fornecidos pelo Programa
Nacional do Livro Didático;
Obs. - Alguns livros adotados são específicos para o Curso Técnico e não são fornecidos pelo PNLD, cabe
ao aluno adquiri-los, bem como as apostilas e livros paradidáticos que forem solicitados.
Técnico em Química
- Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos
processos produtivos;
- Planeja e coordena os processos laboratoriais;
- Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;
- Participa no desenvolvimento de produtos e validação de métodos;
- Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de
qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança.
- O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na Escola) e aulas práticas (ministradas em
laboratórios na Escola), cuja presença é obrigatória. As aulas são ministradas de segunda a sexta feira,
podendo ocorrer, eventualmente, algum sábado letivo;
- Importante: o material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme, livros técnicos, apostilas,
equipamento de proteção individual, entre outros, deverá ser adquirido pelo aluno;
- O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não deve ser modificado sem
prévio conhecimento da escola.
✓ PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
- O resultado será afixado no mural das unidades escolares (CEMEP e ETEP), bem como publicado nos
sites do CEMEP (www.cemep.net.br) e da ETEP (www.etep.com.br) no dia 19 de dezembro de 2018.
✓ CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
- Matrícula da 1ª chamada: dias 30 e 31 de janeiro de 2019 das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 19h30;
- Após a 1ª chamada e ainda havendo vagas a serem preenchidas, serão publicadas listas das próximas
chamadas a partir de 01 de fevereiro de 2019;
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- O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será considerado como desistente da
vaga;
- É proibido ao aluno do Ensino Médio concomitante com os Cursos Técnicos matriculados em período
Integral frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que ambos são concomitantes.
✓ DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A MATRÍCULA
- 03 fotos 3x4 recentes;
- Cópia e original da Certidão de Nascimento;
- Cópia e original de Identidade (RG);
- Cópia e original do CPF;
- Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): Conta de Luz, água, telefone ou
cartão de crédito. Em caso de aluguel apresentar cópia autenticada do contrato de locação com
comprovante do último pagamento;
- Cópia e original do Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental.

