PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
DIRETORIA DE ENSINO
SETOR PEDAGÓGICO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EDITAL Nº002/2022

EXAME MUNICIPAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E
ADULTOS - EMCCEJA-2022

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA, CRISTIANA
GRIMOUTH TAVEIRA, no exercício de suas atribuições legais, com base na Lei Nº 9394,
de 20 de dezembro de 1996, Art. 38, na Portaria Ministerial Nº 2.270, de 14 de agosto de 2002,
Resolução 006/2014- do Conselho Municipal de Educação- CME/SMG, no capítulo IV, art.38,
2º, inciso III e pela Resolução nº 38 de 06/10/2015, que instituem o Exame Municipal para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos – EMCCEJA torna pública a realização do
EMCCEJA 2022.

1- DA LEGISLAÇÃO
1.1- O Edital do presente Exame Municipal para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos- EMCCEJA 2022 reger-se-á pelas Portarias Ministeriais nº 3.415, de 21 de outubro e
nº 783, de 25 de junho de 2008, pela Portaria INEP nº 147, de 04 de setembro de 2008,
Resolução nº 38 de 06 de outubro de 2015- CME/SMG, e pelo Edital que disciplina a realização
do EMCCEJA neste município, e por este regulamento que dispõe sobre as diretrizes, os
procedimentos e os prazos da aplicação deste Exame.
1.2- O Exame Municipal para Certificação de Competências de Jovens e Adultos EMCCEJA
2022 constitui-se em uma avaliação para aferição de competências, habilidades e saberes de
jovens e adultos residentes no município de São Miguel do Guamá, em nível de conclusão do
Ensino Fundamental;
2- DO PROCEDIMENTO
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2.1- O Exame será executado pela Coordenação Municipal da Educação de Jovens e Adultos
da Secretaria Municipal de Educação.
2.2- As inscrições serão realizadas no período de 21 a 30 de novembro de 2022 na Secretaria
Municipal de Educação (SEMED) no horário de 08h às 12h;
2.3- A prova será realizada no dia 11 de dezembro de 2022, das 08h às 13h;
2.4- A prova será realizada em local a ser definido após a conclusão das inscrições.
3- DOS OBJETIVOS
3.1- Os objetivos da realização do EMCCEJA são:
3.2- Construir uma referência de avaliação municipal para jovens e adultos, por meio das
competências, habilidades e saberes adquiridos ao longo do processo escolar;
3.3- Estruturar uma avaliação direcionada a jovens e adultos que sirva à Secretaria de Educação
para que estabeleçam o processo de certificação dos PARTICIPANTES, em nível de conclusão
do Ensino Fundamental, por meio da utilização dos resultados do Exame, de acordo com a
legislação vigente, nos termos do artigo 38, §§ 1º e 2º da Lei 9.394/96 (LDB);
3.4- Oferecer uma avaliação para fins de correção do fluxo escolar, nos termos do art. 24, inciso
II, alínea “c”, da Lei 9.394/96;
3.5- Construir, consolidar e divulgar seus resultados, para que possam ser utilizados à melhoria
da qualidade na oferta da Educação de Jovens e Adultos e no processo de certificação;
3.6- Possibilitar a constituição de parâmetros para autoavaliação do PARTICIPANTE, com
vistas à continuidade de sua formação e à sua inserção no mundo do trabalho;
3.7- Possibilitar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre educação brasileira, entre
outros;
3.8- A participação no EMCCEJA 2022 é voluntária e gratuita, destinada aos jovens e adultos
residentes no município de São Miguel do Guamá com no mínimo 15 (quinze) anos completos,
na data da inscrição do Exame e que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na
idade apropriada para nível de conclusão do Ensino Fundamental;
3.9- Os interessados em participar do Exame poderão inscrever-se em todas as áreas do
conhecimento ou apenas na área em que se encontra retido.
4- DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO
4.1- A Coordenação Municipal de Educação de Jovens e Adultos, nos termos da legislação
vigente, assegurará atendimento DIFERENCIADO aos PARTICIPANTES que deles
comprovadamente necessitarem.
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4.2- O PARTICIPANTE que necessite de atendimento DIFERENCIADO deverá, no ato da
inscrição:
4.3- Informar, em campo obrigatório do sistema de inscrição, a necessidade que motiva a
solicitação de atendimento de acordo com as opções apresentadas.
4.4- O atendimento DIFERENCIADO é oferecido às pessoas com baixa visão, cegueira,
deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, dislexia, déficit de
atenção, autismo, gestante ou lactante;
4.5- Solicitar, em campo próprio do sistema de inscrição, o auxílio ou o recurso de que necessita
em caso de atendimento DIFERENCIADO, de acordo com as opções apresentadas: prova em
braile, prova com letra ampliada (fonte de tamanho 24 e com figuras ampliadas), tradutorintérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), auxílio ledor, auxílio para transcrição,
leitura labial, sala de fácil acesso e mobiliário acessível.
4.6- Dispor de documentos comprobatórios da situação de atendimento DIFERENCIADO
declarada;
4.7- Estar ciente de que as informações prestadas devem ser exatas e fidedignas, sob pena de
responder por crime contra a fé pública e de ser eliminado do Exame;
4.8- A PARTICIPANTE lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das
provas deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto no dia de aplicação do Exame,
que ficará em sala reservada, sendo responsável pela guarda da criança durante a realização das
provas;
4.9 - É vedado ao acompanhante da PARTICIPANTE lactante o acesso às salas de provas;
4.10- O acompanhante da participante lactante deverá cumprir as obrigações contidas neste
Edital, sob pena de eliminação do Exame da PARTICIPANTE lactante;
4.11- Qualquer comunicação, durante a realização das provas, entre a PARTICIPANTE
lactante e o acompanhante responsável deverá ser assistida por um aplicador.
4.12- Não será permitida a entrada do lactente (a criança) e de seu acompanhante responsável
após o fechamento dos portões;
4.13- A PARTICIPANTE lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do
lactente.
4.14- O atendimento DIFERENCIADO somente poderá ser solicitado no ato da inscrição;
4.15- Não serão aceitas outras formas de solicitação de atendimento DIFERENCIADO, tais
como: via postal, telefone ou correio eletrônico;
4.16- À Coordenação Municipal de Educação de Jovens e Adultos reserva-se o direito de
exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a necessidade do atendimento
DIFERENCIADO declarado.
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5- DAS INSCRIÇÕES
5.1- Antes de efetuar sua inscrição, o PARTICIPANTE deverá ler este regulamento, seus
anexos e atos normativos nele mencionados, para certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para a participação no EMCCEJA 2022 e de que aceita todas as condições
nele estabelecidas.
5.2- A inscrição será realizada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) em dias e
horários definidos (ANEXO I).
5.3- O PARTICIPANTE deve estar ciente de todas as informações sobre o EMCCEJA.
5.4- O PARTICIPANTE deve ter em mãos, no ato da inscrição, CÓPIAS dos documentos
abaixo relacionados:
a- Documento de identidade;
b- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c- Certidão de nascimento ou casamento;
d- Cópia do comprovante de residência;
e- Declaração de escolaridade especificando o último ano que estudou e a série/ano/etapa que
cursou (original e cópia).
5.5- O PARTICIPANTE que prestar qualquer informação falsa ou inexata ao se inscrever no
Exame ou que não satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital e demais
instrumentos normativos, terá cancelada sua inscrição e anulados todos os atos dela decorrentes.
5.6- É de responsabilidade exclusiva do PARTICIPANTE acompanhar a situação de sua
inscrição, bem como seu local de realização das provas;
5.7- Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição condicional ou fora do prazo;
5.8- Para inscrição no EMCCEJA 2022, o participante deverá, na data da realização da prova,
ter no mínimo 15 (quinze) anos completos, conforme o artigo 38 da LDB e as disposições do
Conselho Municipal de Educação (CME), que normatiza sobre essa matéria e não ter concluído
o Ensino Fundamental;
5.9- A emancipação não confere suprimento de idade para a inscrição do PARTICIPANTE no
EMCCEJA 2021, conforme estabelece o parágrafo único do art.5º da Resolução CNE/CEB Nº
3, de 15 de junho de 2010.
5.10- O PARTICIPANTE deverá, no ato da inscrição, informar um número de telefone celular
válido;
5.11- Informar no ato da inscrição, se necessário, o atendimento DIFERENCIADO;
5.12- Cabe ressaltar que somente a inscrição e a realização da prova não garantem a certificação
de conclusão do Ensino Fundamental;
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5.13- A certificação é de competência da Secretaria Municipal de Educação que estabelece o
referido processo.
6- DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6.1- O Cartão de Confirmação da Inscrição contém as seguintes informações: identificação do
candidato (nome completo e número de RG ou CPF) número de inscrição, data, hora, local de
realização da prova e indicação do atendimento diferenciado (se for o caso);
6.2- O Cartão de Confirmação da Inscrição estará disponível na Coordenação Municipal de
Educação de Jovens e Adultos, localizada na Secretaria Municipal de Educação;
6.3- É de inteira responsabilidade do PARTICIPANTE o conhecimento prévio do local de
provas contido no Cartão de Confirmação de Inscrição.

7- DA ESTRUTURA DO EXAME
7.1- O EMCCEJA 2021 foi estruturado a partir da Matriz de Competências e Habilidades
(Anexo II);
7.2- O EMCCEJA obedece aos requisitos básicos estabelecidos pela legislação em vigor para
o Ensino Fundamental, permitindo que seus resultados sejam utilizados conforme os objetivos
expressos;
ÁREAS

COMPONETE
CURRICULAR
Física,
Ciências da Ciências,
Química e Biologia
Natureza
Matemática
Ciências
Exatas
Geografia
Ciências
Humanas
História
Linguagens Língua Portuguesa
e
Língua
Estrangeira
Códigos
(Inglês)
Educação Física
Artes
Total de Questões

QUANT.
DE PESO POR HORÁRIO
QUESTÕES
QUESTÃO
05 questões
2,0
05 questões

2,0

05 questões
05 questões
05 questões
05 questões

2,0
2,0
2,0
2,0

05 questões
05 questões
40 questões

2,0
2,0

08h às 13h

7.3- O Exame ofertará 350 (trezentas e cinquenta) inscrições e constituir-se-á de 01 (uma)
prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha e uma proposta de tema para Redação;
7.4- A prova avaliará as seguintes áreas de conhecimento e respectivos componentes
curriculares do Ensino Fundamental: Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia);
Ciências Exatas (Matemática), Ciências Humanas (Geografia e História) e Linguagens e
Códigos (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Educação Física, Artes e Proposta de Redação).
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8- DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS DA REDAÇÃO E SUAS RESPECTIVAS
PONTUAÇÕES
CRITÉRIOS AVALIATIVOS
PONTUAÇÃO
COERÊNCIA (CR)- Será verificada a coerência de sentido, de construção
2,0
e global.
COESÃO (CS)- Será verificada a conexão entre os elementos formadores
2,0
do texto (parágrafos, ideias, períodos, orações e argumentos).
TEMA (TM)- Será verificada a adequação ao tema proposto, qualidade e
3,0
força dos argumentos.
TEXTO (TX)- Será verificada a estrutura textual adequada ao gênero
1,5
proposto, além da própria adequação ao gênero.
LINGUAGEM (LG)- Será verificado o uso adequado da língua portuguesa
1,5
em seu padrão culto.
TOTAL
10,0
8.1- Todos os candidatos deverão estar no local da prova com 01 (uma) hora de antecedência
do início da prova;
8.2- Não será permitida a entrada do PARTICIPANTE que se apresentar após o horário
estipulado;
8.3- A ausência do PARTICIPANTE no local e horário de realização das provas indicados no
Cartão de Confirmação da Inscrição acarretará na sua eliminação do EMCCEJA 2022.

9- DA IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE
9.1- É obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto para a
realização das provas.
9.2- O PARTICIPANTE impossibilitado de apresentar o documento de identificação original
com foto nos dias de aplicação do Exame, por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, poderá
realizar as provas, desde que: apresente o Boletim de Ocorrência expedido por órgão policial a,
no máximo, 90 (noventa) dias da aplicação do Exame e submeta-se à identificação especial,
que compreende a coleta de dados e da assinatura do PARTICIPANTE em formulário próprio.
10- DAS ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
10.1- O PARTICIPANTE deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência
de uma hora do horário fixado para seu início, portando:
10.2- Documento de identificação original com foto (RG, Carteira Profissional, CNH, Carteira
de Reservista ou outra habilitação profissional); caneta esferográfica de material transparente e
tinta azul;
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10.3- É permitido o uso do dicionário de Língua Inglesa para a realização do exame;
10.4- Durante a aplicação do Exame, o PARTICIPANTE NÃO PODERÁ, sob pena de
eliminação:
10.5- Realizar qualquer espécie de consulta (exceto, na consulta de dicionário de Língua
Inglesa) ou comunicar-se com outros PARTICIPANTES durante o período das provas;
10.6- É proibido o empréstimo de quaisquer materiais durante o exame;
10.7- É vedada a consulta de aspectos gramaticais nos dicionários de Língua Inglesa. Deste
modo, o aplicador precisa grampear a parte gramatical, caso contenha no referido material
didático;
10.8- Portar lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, livros, manuais,
impressos, anotações e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras,
agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, pen drives,
mp3 ou similar, gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie ou qualquer receptor ou
transmissor de dados e mensagens;
10.9- Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro e
similares;
10.10- Portar armas de qualquer espécie, mesmo com documento de porte;
10.11- O PARTICIPANTE deverá guardar, antes do início das provas, telefone celular
desligado, quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados e outros objetos, como os
relacionados nos subitens acima;
10.12- Não será permitido ao PARTICIPANTE se ausentar em definitivo da sala de provas
antes de decorrida uma hora do início das provas;
10.13- Os últimos 03 (três) PARTICIPANTES deverão sair juntos;
10.14- Após quatro horas e trinta minutos de aplicação da prova os participantes que
permanecerem na sala deverão ficar até o final, não sendo permitido ficar menos que três
alunos;
10.15- Não serão computadas questões não assinaladas, marcações não preenchidas
completamente ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível,
na correção do Cartão-Resposta da parte objetiva das provas;
10.16- Os rascunhos e as marcações assinaladas nos Cadernos de Questões não serão
considerados para fins de pontuação;
10.17- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização das
provas em razão de afastamento do PARTICIPANTE da sala de provas ou para preenchimento
do seu Cartão-Resposta ou Folha de Redação;
10.18- O PARTICIPANTE, durante a realização do Exame, não poderá fazer anotações
relativas às suas respostas em materiais externos, uma vez que ele leva o Caderno de Questões;
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11- DA CONFERÊNCIA DE DADOS E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
11.1- São de responsabilidade do PARTICIPANTE a leitura e a conferência de seus dados
registrados nos Cartões-Resposta, na Folha de Redação, na Lista de Presença e nos demais
documentos do Exame.
11.2- Caberá, obrigatoriamente, ao PARTICIPANTE assinar, nos espaços próprios, o CartãoResposta, na Folha de Redação, a Lista de Presença e os demais documentos do Exame.
11.3- As repostas das provas objetivas e o texto da redação do PARTICIPANTE deverão ser
transcritos, com caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente nos
respectivos Cartões-Resposta e Folha de Redação, que deverão ser entregues ao aplicador da
sua sala ao término das provas.
12- DA CORREÇÃO DA PROVA
12.1- Prova Objetiva:
12.1.1- As marcações das respostas contidas no Cartão-Resposta serão corrigidas pela
Coordenação do exame.
12.2- Redação:
12.2.1- O texto da Folha de Redação será corrigido por professores de Linguagens, designados
pela coordenação do exame;
12.2.2- A nota da redação não poderá ser inferior a 6,0 (seis) pontos;
12.2.3- A redação que não atender à proposta solicitada, no que diz respeito ao tema e tipologia
textual, será “desconsiderada”;
12.2.4- Folha de Redação sem texto escrito e redação com até 04 (quatro) linhas, qualquer que
seja o conteúdo, será considerada “Em Branco”;
12.2.5- Folha de Redação com texto fora do espaço delimitado, impropérios, desenhos, outras
formas propositais de anulação e/ou rasuras, será considerada “Anulada”;
12.2.6- Na correção da redação dos PARTICIPANTES surdos ou com deficiência auditiva,
serão adotados mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado da língua portuguesa
como segunda língua, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005;
12.2.7- Na correção da redação dos PARTICIPANTES com dislexia serão adotados
mecanismos de avaliação que considerem as características linguísticas desse transtorno
específico;
12.3- O PARTICIPANTE que não estiver de acordo com qualquer resposta da prova
disponibilizada no gabarito preliminar, poderá entrar com recurso (Anexo IV).
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13- DOS RESULTADOS
13.1- Os PARTICIPANTES poderão acessar os resultados individuais no quadro de avisos da
SEMED via Edital e Portal da Prefeitura de São Miguel do Guamá.
13.2- Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no quadro de avisos da SEMED e
Portal da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá.
13.3- O PARTICIPANTE será considerado habilitado se atingir no mínimo de 60% em cada
uma das áreas de conhecimento do EMCCEJA, caso não obtenha a pontuação mínima, o
participante ficará retido nesta área de conhecimento, podendo realizar o exame somente nas
áreas em que estiver retido em anos posteriores.
14- DA CERTIFICAÇÃO
FUNDAMENTAL

EM

NÍVEL

DE

CONCLUSÃO

DO

ENSINO

14.1- Os resultados do EMCCEJA 2022, serão utilizados para fins de certificação em nível de
conclusão de Ensino Fundamental, a critério da Secretaria Municipal de Educação e do
Conselho Municipal de Educação.
14.2- A secretaria Municipal de Educação é responsável pela certificação dos
PARTICIPANTES aprovados conforme as resoluções do Conselho Municipal de Educação,
levando em consideração a nota obtida pelo PARTICIPANTE, a pontuação mínima indicada
pelos componentes curriculares (por área de conhecimento).

15- DAS OBRIGAÇÕES DO PARTICIPANTE
15.1- São obrigações do PARTICIPANTE do EMCCEJA 2022:
15.1.1- Certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no exame;
15.1.2- Certificar-se de todas as informações e regras constantes dispostas neste exame;
15.4- Cumprir, rigorosamente, os procedimentos de inscrição estabelecidos para a realização
do exame;
15.5- Comparecer, no dia da prova, ao local de realização das provas indicado no cartão de
confirmação, uma hora antes da realização do Exame, de acordo com o horário local;
15.6- Reportar, exclusivamente, ao aplicador da sua sala qualquer ocorrência em relação ao seu
Caderno de Questões, Cartão-Resposta e Folha de Redação, para que sejam tomadas as
providências cabíveis no momento da aplicação da prova.
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16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1- O Boletim Individual de Resultados do EMCCEJA 2022 estará disponível no quadro de
avisos da Secretaria Municipal de Educação e Portal da Prefeitura de São Miguel do Guamá.
16.2- Será excluído do Exame o Participante que:
16.2.1- Prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, sem prejuízo de demais
penalidades previstas em lei;
16.2.2- Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas incorrendo em
comportamento indevido durante a realização do Exame;
16.2.3- Comunicar-se, durante as provas, com outro PARTICIPANTE, verbalmente, por escrito
ou por qualquer outra forma.
16.2.4- Utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do
Exame, sem prejuízo de demais penalidades previstas em lei.
16.2.5- Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um aplicador, ou ausentar-se
em definitivo antes de decorrida uma hora do início da prova;
16.2.6- Não entregar ao aplicador o Cartão-Resposta e a Folha de Redação ao terminar as
provas;
16.2.7- Ausentar-se da sala de provas com o Cartão-Resposta e/ou com a Folha de Redação;
16.2.8- Não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do Exame.
16.3- Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes ao processo serão resolvidos e
esclarecidos pela Coordenação Municipal da Educação de Jovens e Adultos.
17- DOS ANEXOS
17.1- São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I- Calendário de Execução;
ANEXO II- Conteúdo Programático;
ANEXO III- Ficha de Inscrição.

CRISTIANA GRIMOUTH Assinado de forma digital
por CRISTIANA GRIMOUTH
TAVEIRA:57947236291 TAVEIRA:57947236291
Cristiana Grimouth Taveira
Secretária de Educação
Decreto nº 007/2021
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ANEXO I- CRONOGRAMA
Atividades

Datas

Horários

Publicação do Edital

16/11/2022

A partir das 8h

Período de inscrição

De 21/11 a 28/11

8h às 12h

Publicação da lista de
inscritos

A partir de 18h
29/11

Período
interposição
recursos

de
de

30/11/2022

A partir de 8h

Resultado
interposição
recursos

da
de

01/12/2022

A partir de 8h

Publicação
homologação
inscrições.

da
das

01/12/2022

A partir de 8h

11/12/2022

8h às 13h

12/12/2022

A partir de 8h

13/12/2022

A partir de 8h

14/12/2022

A partir das 18h

14/12/2022

A partir de 8h

Resultado final

16/12/2022

A partir de 18 h

Data da Certificação
dos aprovados

A DEFINIR

19 h

Realização da prova
Publicação
do
Gabarito preliminar
Interposição
de
recursos ao gabarito
preliminar
Resultado
da
interposição
de
recursos

Publicação
Gabarito Oficial

do

Local
Portal da Prefeitura
de São Miguel do
Guamá e nos espaços
públicos.
Secretaria Municipal
de
Educação
(SEMED)
SEMED e Portal da
Prefeitura Municipal
de São Miguel do
Guamá.
SEMED e Portal da
Prefeitura Municipal
de São Miguel do
Guamá.
SEMED e Portal da
Prefeitura Municipal
de São Miguel do
Guamá.
SEMED e Portal da
Prefeitura Municipal
de São Miguel do
Guamá.
A definir
SEMED, Portal da
Prefeitura de São
Miguel do Guamá.
SEMED, Portal da
Prefeitura de São
Miguel do Guamá
SEMED e Portal da
Prefeitura Municipal
de São Miguel do
Guamá.
SEMED, Portal da
Prefeitura de São
Miguel do Guamá
SEMED, Portal da
Prefeitura de São
Miguel do Guamá
EMEF
Padre
Leandro Pinheiro
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ANEXO II- CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
ÁREA DE CONHECIMENTO
ÁREA I: Ciências da Natureza
ÁREA II: Matemática
ÁREA III: Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira Moderna, Artes, Educação
Física e Redação
ÁREA IV: História e Geografia

COMPONENTES CURRICULARES
Ciências, Física, Química e Biologia
Matemática e suas Tecnologias
Língua Portuguesa, redação, Inglês, Artes e
Educação Física.
História, Geografia.
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ANEXO III - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O EMCCEJA 2022

NOME:
RG:
CPF:

Órgão Expedidor:

UF:

Mãe:
Filiação

Pai:

Sexo:
Data de nascimento:
Nome da Escola que estudou ou estuda:
Situação:
Endereço:
Bairro:
Município:
Atendimento diferenciado:

Estado Civil:
Desistente

Estudando
Nº:

UF:
Celular:
Não

Sim

Se no caso de resposta SIM, indique a deficiência ou a condição especial:
Baixa Visão
Deficiência Auditiva
Deficiência Intelectual
Cegueira
Surdez
Deficiência Física
Déficit de Atenção
Dislexia
Outra:____________
São Miguel do Guamá, ____/_____/2022
Assinatura do Participante: _____________________________________________________
Assinatura do Responsável pela inscrição: _________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprovante de Inscrição
Nome: _________________________________________________________________
Responsável pela Inscrição:
______________________________________________________________
São Miguel do Guamá-PA, ______/______/_________

_________________________________________
Responsável pela Inscrição
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ANEXO IV - FICHA PARA ENTRADA DE RECURSOS PARA O EMCCEJA 2022
Eu, ___________________________________, nº de CPF _____________ inscrito (a)
no

Processo

Seletivo

(Edital

nº

001/2021)

para

a

área

de

conhecimento

__________________________, valendo-me da prerrogativa que me é assegurada pelo
disposto no edital supramencionado, venho apresentar recurso, pelas razões abaixo expostas:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________de____________de 2022

________________________________________________
Assinatura do candidato
RECEBIDO em______/________/2022
Por ___________________________
(Assinatura e cargo/função do servidor que
receber)
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