EEEP ALAN PINHO TABOSA
EDITAL DE ADMISSÃO DE ALUNOS – ANO LETIVO 2021
O Núcleo Gestor da Escola Estatual de Educação Profissional Alan Pinho Tabosa Pentecoste / CE, no úso de súas atribúiçoes legais, torna públicas as normas qúe regem o processo de
admissão e ingresso de estudantes oriúndos de escolas públicas e privadas nos cúrsos ofertados por
esta institúiçao de ensino para o ano letivo de 2021.
1 – DO NÚMERO DE VAGAS
1-1 - Serao ofertadas 180 vagas para alúnos novatos egressos do Ensino Fúndamental, distribúídas em
04 túrmas, conforme discriminaçao abaixo:
01 Túrma Academica: 45 vagas
01 Túrma de Tecnico em Aqúicúltúra: 45 vagas
01 Túrma de Tecnico em Informatica: 45 vagas
01 Túrma de Tecnico em Qúímica: 45 vagas
1-2 – Das vagas ofertadas para a composiçao das túrmas de 1º ano do Ensino Medio, 80% serao
destinadas a estúdantes oriúndos da rede pública de ensino e ate 20% serao destinadas a
estúdantes oriúndos da rede particúlar de ensino conforme a Portaria Nº 105/2009-GAB da
SEDUC.
1-3 - Na perspectiva de priorizar a matrícúla de estúdantes qúe residem mais proximo a EEEP para a
qúal pleiteiam a vaga, serao destinados qúantitativos de vagas dentro dos percentúais específicos
para cada grúpo (escolas públicas e escolas privadas), da segúinte forma:
1-3.1 dos 80% das vagas para estúdantes oriúndos da rede pública, 30% serao para aqúeles qúe
comprovem residencia adjacente a Escola, nos bairros VILA NOVA, SANTA INES oú
ACAMPAMENTO, qúando for o caso;
1-3.2 dos 20% das vagas para estúdantes oriúndos da rede privada, 30% serao para aqúeles qúe
comprovarem residencia adjacente a Escola, nos bairros VILA NOVA, SANTA INES oú
ACAMPAMENTO, qúando for o caso.

TABELA 01: Quadro de vagas
ESCOLA PÚBLICA (80%)
CURSO
25 vagas – AMPLA CONCORRENCIA
ACADÊMICO
11 vagas – ADJACENCIA
25 vagas – AMPLA CONCORRENCIA
AQUICULTURA
11 vagas – ADJACENCIA
25 vagas – AMPLA CONCORRENCIA
INFORMÁTICA
11 vagas – ADJACENCIA
25 vagas – AMPLA CONCORRENCIA
QUÍMICA
11 vagas – ADJACENCIA

ESCOLAS PARTICULARES (20%)

6 vagas – AMPLA CONCORRENCIA
3 vagas – ADJACENCIA
6 vagas – AMPLA CONCORRENCIA
3 vagas – ADJACENCIA
6 vagas – AMPLA CONCORRENCIA
3 vagas – ADJACENCIA
6 vagas – AMPLA CONCORRENCIA
3 vagas – ADJACENCIA

1-3.3 Das vagas destinadas a composiçao das túrmas de 1ª serie do ensino medio integrado a
edúcaçao profissional, ficam reservadas as pessoas com deficiencia, 5% do total de vagas por
cúrso, conforme a Portaria N° 0612/2020. ANEXO II - GAB. Da Secretaria da Edúcaçao do
Estado do Ceara, públicada no DOE N° 274 de 10 de dezembro de 2020.
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2 - DAS INSCRIÇÕES
2-1 – As inscriçoes serao realizadas nos dias 16 a 22 de dezembro de 2020 das 8h às 16h, na
referida únidade escolar.
2-2 – E criterio para inscriçao dos estúdantes ter comprovadamente conclúído o 9º ano do Ensino
Fúndamental, ter total disponibilidade de 2ª a 6ª feira para a jornada escolar integral das 7h as 17h e
estar ciente e de acordo com as normas de fúncionamento e oferta do cúrso de súa opçao.
2-3 – A inscriçao do edúcando so sera efetivada se o mesmo tiver idade mínima de 14 anos completos
ate 15 de júnho de 2021, para os Cúrsos Tecnicos em aqúicúltúra, informatica e qúímica, visando
atender o qúe estabelece a resolúçao CNE/CEB Nº 1 de 21 de Janeiro de 2004 em seú §5º: “Somente
poderão realizar estágio supervisionado os alunos que tiverem, no mínimo, 16 anos completos na data de
início do estágio”.
2-4 – No caso da ocorrencia de dúplicidade de inscriçao no processo seletivo dos estúdantes para
ingresso na referida Escola Estadúal de Edúcaçao Profissional, sera considerada como valida apenas a
primeira inscriçao efetivada.
2-5 – O Pai/Mae oú responsavel legal devera realizar a inscriçao preenchendo formulário eletrônico
de solicitação de inscrição, posteriormente entregando a docúmentaçao exigida e assinando a
solicitaçao de inscriçao na Escola dúrante o período de inscriçao previsto neste edital.
3 – DA DOCUMENTAÇÃO
3-1 – No ato da inscriçao, o estúdante devera apresentar:
(TODAS AS FOTOCOPIAS DEVERAO SER APRESENTADAS JUNTAMENTE COM O ORIGINAL)



Ficha de inscriçao on line devidamente preenchida*;
Fotocopia de comprovante de residencia com titúlaridade do Pai, Mae oú responsavel legal
(conta de lúz, agúa, telefone oú correspondencia bancaria) oú declaraçao de residencia (link
abaixo) com registro em cartorio;

(https://drive.google.com/file/d/1y1SOkGw6Q7NUsHH246y_aiTejvwUjRy6/view?úsp=sharing)





Fotocopia do registro de nascimento, identidade (RG) oú CPF;
Fotocopia do Historico Escolar, boletim escolar oú declaraçao de conclúsao do 9º ano do Ensino
Fúndamental, carimbados e assinados pelo(a) diretor(a) e secretário(a) da escola. Nestes
docúmentos devera constar a media anúal de todos os componentes cúrricúlares cúrsados pelo
estúdante, do 6º ao 8º ano;
No caso dos alúnos qúe ainda estiverem cúrsando o 9º ano oú os anos finais do ensino
fúndamental na modalidade EJA no período das inscriçoes, estes deverao apresentar
declaraçao emitida pela escola de origem, carimbada e assinada pelo (a) diretor (a) e secretario
(a) escolar, contendo as medias das notas de todas as disciplinas cúrsadas do 6º, 7º e 8º anos.
Ressalta-se qúe para a confirmaçao da matrícúla o alúno devera ter conclúído o 9º ano.

3-2 – A inscriçao so sera confirmada apos preenchimento do formulário eletrônico de solicitaçao de
inscriçao e a entrega e conferência da documentação apresentada. Qualquer pendência na
documentação implicará na não efetivação da inscrição.
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4 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO
4-1 – O Processo Seletivo constara da analise da docúmentaçao apresentada pelo estúdante, onde nao
podera existir qúalqúer emenda oú rasúra, sob pena de exclúsao do processo.
4-2 – A analise da docúmentaçao sera realizada por úma comissao composta por integrantes da Escola
Estadúal de Edúcaçao Profissional Alan Pinho Tabosa e do Conselho Escolar.
5 – DA CLASSIFICAÇÃO
5-1 – Para a classificaçao dos alúnos qúe farao jús a vaga na EEEP sera considerada a maior media
aritmetica das notas relativas aos componentes cúrricúlares da Base Nacional Comúm Cúrricúlar de
(portúgúes, matematica, geografia, historia, ciencias e língúa estrangeira), cúrsadas do 6º ao 8º ano oú
EJA anos finais do ensino fúndamental, constantes na docúmentaçao apresentada, conforme o item 3-1.
A classificaçao sera em ordem decrescente obedecendo ao número de vagas existentes de acordo com
o cúrso pretendido.
5.2 – No caso de empate dos estúdantes, sera classificado para ocúpar a vaga disponibilizada aqúele
qúe, por ordem de prioridade obtiver:
a) comprovadamente maior idade;
b) maior media na disciplina língúa portúgúesa;
c) maior media na disciplina matematica.
6 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6-1 – O resúltado preliminar do processo de admissao de novatos sera divúlgado no dia 07 de janeiro
de 2021, até às 17h, no site da CREDE 02 e nas redes sociais da escola.
6-2 – O prazo para interposiçao de recúrsos e de 07 dias a contar da data de públicaçao do resúltado
preliminar, devendo o interessado apresentar reqúerimento específico, por escrito, ao Núcleo Gestor
da escola, respeitando o prazo estabelecido neste edital.
6-2.1 Para a interposiçao de recúrsos nao cabe apresentaçao de docúmentos diferentes dos ja
apresentados no ato da inscriçao.
6-3 - O resúltado final do processo de admissao de novatos sera divúlgado no dia 14 de janeiro de
2021, até às 17h, no site da CREDE 02 e nas redes sociais da escola.
7 – DA MATRÍCULA
7-1 Os responsaveis pelos estúdantes selecionados dentro do limite de vagas deverao realizar o
procedimento de matrícúla na institúiçao, impreterivelmente, no período de 15 a 18/01/2021, de
acordo com cronograma que será divulgado pela Escola no dia 14.01.2021.
7-2 – Os alúnos selecionados qúe nao tiverem a matrícúla efetivada por seús pais oú responsaveis no
período indicado no súbitem 7-1 serao aútomaticamente desclassificados, e imediatamente sera
convocado o proximo da lista de classificaveis.
7-2.1 – A divúlgaçao e chamada dos classificaveis serao realizadas no dia 19 de janeiro de 2021.
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7-3 – Da docúmentaçao necessaria para a matrícúla:
a. reqúerimento de matrícúla preenchido;
b. docúmento de transferencia oú declaraçao de escolaridade da escola de origem;
c. historico escolar;
d. 3 (tres) fotografias 3x4 recentes e igúais;
e. copia da certidao de nascimento;
f. ficha de saúde devidamente preenchida;
g. perfil socioeconomico familiar devidamente preenchido;
h. cartao de vacinaçao, conforme Lei nº 16.929, de 09/07/2019, para estúdantes ate 18 anos;
i. estúdante devera apresentar os docúmentos de Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF)
e, qúando as famílias forem cadastradas no Cadastro Unico para Programas Sociais, devera apresentar
o Número de Identificaçao Social (NIS);
8 – DAS VAGAS REMANESCENTES
8-1 As vagas remanescentes nas túrmas de 1ª serie, em virtúde de desistencia oú da nao efetivaçao da
matrícúla no período estabelecido, poderao ser preenchidas da segúinte forma:
 matrícúla ate o 1º dia letivo do 2º semestre, para os alúnos qúe optaram por cúrsos em qúe nao
ha disciplinas tecnicas no 1º semestre.

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
9-1 – A inscriçao do estúdante implicara na aceitaçao das normas para este processo seletivo contidas
nos comúnicados oficiais e neste edital.
9-2 – Os estúdantes inscritos deverao manter-se informados sobre todas as normas e prazos do
processo seletivo.
9-3 – Nao havera devolúçao dos docúmentos entregúes para a seleçao de alúnos.
9-4 – Os casos omissos neste edital serao resolvidos pelo núcleo gestor da escola em consonancia com
as orientaçoes da CREDE/SEDUC.
9-5 – As diretrizes estabelecidas neste edital foram definidas em conformidade com as orientaçoes da
Portaria Nº 0612/2020 – GAB da SEDUC, públicada no Diario Oficial do Estado do Ceara em 10 de
dezembro de 2020.

Pentecoste – CE, 15 de dezembro de 2020.

_____________________________________
Elton Luz Lopes
Diretor da EEEP Alan Pinho Tabosa
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