
PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA INGRESSO NO
CURSO PREPAROTÓRIO PARA O CEFET

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA LIMA E 
aos interessados que estarão abertas,
da Internet, as inscrições para ingressar no
2018, a ser realizado pelo CENTRO TECNOLOGICO DE NOVA LIMA
Nova Lima - CEFETMG). O Processo 
regidos por este Edital. 

 

 1. DO CURSO, VAGAS E DURAÇÃO
 

1.1   O PRÓ-TÉCNICO - CURSO PREPARATÓRIO
Processo Seletivo dos cursos presenciais do CET 

 
1.2    Serão ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação
MINAS, 80 (oitenta) vagas sendo destas 10% (dez por cento) para candidatos com deficiência.
 
1.3    As aulas do PRÓ-TÉCNICO 
MINAS estão previstas para iniciarem 
 
1.4   O curso terá duração aproximadamente  de 4 (quatro) meses.
 
1.5   As aulas serão ministradas no turno da tarde

 2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1  Período   
 
2.1.1   As inscrições serão efetuadas 
www.novalima.mg.gov.br, a partir das
 
2.2.    Procedimentos para a inscrição

2.2.1  Acessar o Sistema Eletrônico de
instruções para efetivação da inscrição mostradas em tela.

2.2.2   Indicar, durante o preenchimento

2.2.3   Imprimir o comprovante de inscrição

2.3   Documentos do candidato necessários
Inscrição 
 
2.3.1    O candidato deverá possuir Cadastro de Pessoa Física 
identidade, com número de registro geral, emitida por órgão do Estado de origem, cujos números 
deverão ser informados em campos próprios constantes do Requerimento de Inscrição, sem os 
quais, a inscrição não poderá ser efetuada.
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RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA LIMA E A FUNDAÇÃO CEFET MINAS
abertas, a partir do dia 03 de JULHO de 2018, e

ingressar no curso  preparatório com início 
CENTRO TECNOLOGICO DE NOVA LIMA - convênio CEFET

Processo Seletivo e a matrícula dos candidatos

O 

CURSO PREPARATÓRIO, tem o objetivo de preparar os alunos para 
dos cursos presenciais do CET Nova Lima - Nova Lima. 

ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Funda
sendo destas 10% (dez por cento) para candidatos com deficiência.

TÉCNICO - CURSO PREPARATÓRIO PARA O CET NOVA LIMA 
estão previstas para iniciarem em 14 de agosto de  2018.  

O curso terá duração aproximadamente  de 4 (quatro) meses. 

As aulas serão ministradas no turno da tarde de segunda a quinta-feira. 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente por meio da Internet, no endereço eletrônico
das 00h00 do dia 26 de julho até às 23h59 do dia

inscrição – Para efetuar a inscrição o candidato

de Inscrições, no endereço www.novalima.mg.gov.br
efetivação da inscrição mostradas em tela. 

preenchimento do requerimento de inscrição, a situação escolar do candidato

o comprovante de inscrição. 

necessários para o preenchimento do Requerimento

O candidato deverá possuir Cadastro de Pessoa Física – CPF e, obrigatoriamente, cédula de 
identidade, com número de registro geral, emitida por órgão do Estado de origem, cujos números 

campos próprios constantes do Requerimento de Inscrição, sem os 
quais, a inscrição não poderá ser efetuada. 
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CEFET MINAS, fazem saber 
exclusivamente por meio 
 para o 2º semestre de 

convênio CEFET-MG (CET 
candidatos aprovados serão 

 

tem o objetivo de preparar os alunos para o 

em parceria com a Fundação CEFET 
sendo destas 10% (dez por cento) para candidatos com deficiência. 

CURSO PREPARATÓRIO PARA O CET NOVA LIMA - CEFET 

 

, no endereço eletrônico 
dia 02 de agosto de 2018. 

candidato deverá: 

www.novalima.mg.gov.br, e seguir  todas as 

a situação escolar do candidato. 

Requerimento Eletrônico de 

CPF e, obrigatoriamente, cédula de 
identidade, com número de registro geral, emitida por órgão do Estado de origem, cujos números 

campos próprios constantes do Requerimento de Inscrição, sem os 
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2.3.2  As informações constantes no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” são de inteira 
responsabilidade do candidato, eximindo
ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto.

2.4  Disposições sobre as inscrições

2.4.1   O candidato será o único responsável
INSCRIÇÃO. 

 
2.4.2  A declaração falsa dos dados constantes no “Requerimento Eletrônico de Inscrição”, que 
comprometam a lisura do certame, determinará o cancelamento da inscrição e anulação 
atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis 
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.4.3 Todas as informações necessárias
www.novalima.mg.gov.br.  

2.4.4 No caso de serem identificados dois ou mais R
candidato, será  considerado  válido

  
2.4.5   A Secretaria Municipal de Educação não   se   responsabiliza   por   inscrição   não   recebida   
por   motivos   operacionais, congestionamento  ou  falhas  das  linhas  de  comunicação
motivo  que  impossibilite  a transferência de dados para a consolidação da mesma
 
2.5     DOS PROCEDIMENTOS PARA 

 
2.5.1  O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá 
indicar, na solicitação de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico www.novalima.mg.gov.br 
durante o prazo das inscrições, os recursos especiais necessários a tal atendimento.
 
2.5.2  O candidato que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no item 3.5.1, deverá 
apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos doze meses, 
que justifique o atendimento especial solicitado.
 
2.5.3   A documentação citada no item 3.
aplicação da prova, para sua validade. 
 
2.5.4  O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada e
de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
2.5.5   O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) valerá somente para este processo 
e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias dessa documenta

 
2.5.6  A candidata que tiver necessidade de amamentar durante
indicar, na solicitação de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico 
atendimento especial para tal fim, além de 
da certidão de nascimento da criança
e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não 
poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
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As informações constantes no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” são de inteira 
responsabilidade do candidato, eximindo-se a Secretaria Municipal de Educação
ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto.

inscrições 

responsável pelo correto e completo preenchimento 

A declaração falsa dos dados constantes no “Requerimento Eletrônico de Inscrição”, que 
comprometam a lisura do certame, determinará o cancelamento da inscrição e anulação 
atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis 
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

necessárias ao candidato estarão disponíveis no

No caso de serem identificados dois ou mais REQUERIMENTOS DE INSCRIÇÃO de um mesmo 
válido  o  que  apresentar  a  data   mais  recente  de  inscrição

A Secretaria Municipal de Educação não   se   responsabiliza   por   inscrição   não   recebida   
congestionamento  ou  falhas  das  linhas  de  comunicação

motivo  que  impossibilite  a transferência de dados para a consolidação da mesma

PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE  ATENDIMENTO ESPECIAL

O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá 
indicar, na solicitação de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico www.novalima.mg.gov.br 

os recursos especiais necessários a tal atendimento.

O candidato que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no item 3.5.1, deverá 
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos doze meses, 

e justifique o atendimento especial solicitado. 

A documentação citada no item 3.5.2, deverá ser entregue ao aplicador de sala no dia da 
, para sua validade.  

O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), por qualquer via, é 
de responsabilidade exclusiva do candidato.  

O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) valerá somente para este processo 
e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias dessa documenta

A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
indicar, na solicitação de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico www.novalima.mg.gov.br
atendimento especial para tal fim, além de apresentar no dia da prova, cópia autenticada em cartório 

tidão de nascimento da criança e levar um acompanhante adulto, que ficará em sala reservada 
e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não 

om a criança no local de realização das provas. 

INGRESSO NO CURSO 
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As informações constantes no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” são de inteira 
Secretaria Municipal de Educação de quaisquer atos 

ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto. 

 do REQUERIMENTO DE 

A declaração falsa dos dados constantes no “Requerimento Eletrônico de Inscrição”, que 
comprometam a lisura do certame, determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os 
atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, 

no endereço eletrônico 

EQUERIMENTOS DE INSCRIÇÃO de um mesmo 
inscrição. 

A Secretaria Municipal de Educação não   se   responsabiliza   por   inscrição   não   recebida   
congestionamento  ou  falhas  das  linhas  de  comunicação,  ou  outro  

motivo  que  impossibilite  a transferência de dados para a consolidação da mesma. 

ESPECIAL  

O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá 
indicar, na solicitação de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico www.novalima.mg.gov.br 

os recursos especiais necessários a tal atendimento. 

O candidato que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no item 3.5.1, deverá 
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos doze meses, 

ao aplicador de sala no dia da 

m cartório), por qualquer via, é 

O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) valerá somente para este processo 
e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação. 

a realização das provas deverá 
www.novalima.mg.gov.br, 

cópia autenticada em cartório 
que ficará em sala reservada 

e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não 
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2.5.7  Caso a criança ainda não tenha nascido até o término das inscrições, a cópia da certidão de 
nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra que ateste a data 
provável do nascimento. 

 
2.5.8  Secretária Municipal de Educação
criança. 
 
2.5.10  A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios 
de viabilidade e de razoabilidade 
 
2.6      PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DOS  CANDIATOS COM DEFICIÊN
 
2.6.1   O candidato portador de deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de 
Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 3 e seus subitens deste Edital, 
deverá proceder da seguinte forma: 
 
a) informar se é deficiente;  
b) selecionar o tipo de deficiência; 
c) especificar a deficiência;  
d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas;
e) manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos deficientes
 
2.6.2  O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do “Requerimento 
Eletrônico de Inscrição” e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada 
como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição
reivindicar a prerrogativa legal. 
  
2.6.3  O candidato com deficiência que desejar concorrer apenas às vagas reservadas para ampla 
concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, informando a referida opção no 
Requerimento Eletrônico de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas 
reservadas para deficientes, conforme disposição legal.  
 
2.6.4  No prazo do período de Inscrições, os candidatos com
vagas destinadas aos deficientes, deverão 
emitido nos últimos 6 (seis) meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente na Classificação Internacional de Doenças 
provável causa da deficiência. 
 
3.6.4.1 O laudo médico citado no item 3.12.4 deste Edital deverá expressar,obrigatoriamente, a 
categoria em que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Federal nº 
3.298/1999 e suas alterações. 
 
3.6.4.2  O laudo médico apresentado terá validade somente para esta Seleção Pública Simplificada e 
não será devolvido. 
  
3.6.5    O candidato que não apresentar
de aprovados para deficientes, permanecendo na lista geral de classificados do cargo que se 
inscreveu. 
 
3.7.      Outras disposições para inscrição dos candidatos com deficiência:
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Caso a criança ainda não tenha nascido até o término das inscrições, a cópia da certidão de 

nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra que ateste a data 

Secretária Municipal de Educação não disponibilizará acompanhante para a guarda de 

A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios 
 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DOS  CANDIATOS COM DEFICIÊN

O candidato portador de deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de 
Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 3 e seus subitens deste Edital, 
deverá proceder da seguinte forma:  

selecionar o tipo de deficiência;  

informar se necessita de condições especiais para a realização das provas;
manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos deficientes

com deficiência que não preencher os campos específicos do “Requerimento 
Eletrônico de Inscrição” e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada 
como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição

O candidato com deficiência que desejar concorrer apenas às vagas reservadas para ampla 
lo por opção e responsabilidade pessoal, informando a referida opção no 

co de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas 
reservadas para deficientes, conforme disposição legal.   

do de Inscrições, os candidatos com deficiência, que queiram concorrer às 
es, deverão apresenta no dia da prova o laudo de médico especialista, 

emitido nos últimos 6 (seis) meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente na Classificação Internacional de Doenças 

O laudo médico citado no item 3.12.4 deste Edital deverá expressar,obrigatoriamente, a 
categoria em que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Federal nº 

O laudo médico apresentado terá validade somente para esta Seleção Pública Simplificada e 

apresentar o laudo médico no dia prova, terá seu nome excluído da lista 
tes, permanecendo na lista geral de classificados do cargo que se 

Outras disposições para inscrição dos candidatos com deficiência:

INGRESSO NO CURSO 
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Caso a criança ainda não tenha nascido até o término das inscrições, a cópia da certidão de 
nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra que ateste a data 

disponibilizará acompanhante para a guarda de 

A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DOS  CANDIATOS COM DEFICIÊNCIA  

O candidato portador de deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de 
Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 3 e seus subitens deste Edital, 

informar se necessita de condições especiais para a realização das provas; 
manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos deficientes. 

com deficiência que não preencher os campos específicos do “Requerimento 
Eletrônico de Inscrição” e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada 
como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para 

O candidato com deficiência que desejar concorrer apenas às vagas reservadas para ampla 
lo por opção e responsabilidade pessoal, informando a referida opção no 

co de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas 

deficiência, que queiram concorrer às 
o laudo de médico especialista, 

emitido nos últimos 6 (seis) meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente na Classificação Internacional de Doenças – CID 10, bem como 

O laudo médico citado no item 3.12.4 deste Edital deverá expressar,obrigatoriamente, a 
categoria em que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Federal nº 

O laudo médico apresentado terá validade somente para esta Seleção Pública Simplificada e 

terá seu nome excluído da lista 
tes, permanecendo na lista geral de classificados do cargo que se 

Outras disposições para inscrição dos candidatos com deficiência: 
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3.7.1     O candidato com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição
 
o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas 
alterações. 

 
3.7.2  O candidato com deficiência deverá assinalar, n
respectivo prazo, a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.
 
3.7.4  Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile ou Fiscal Ledor, serão 
oferecidas provas nesse sistema ou Fiscal Ledor. 
 
3.7.5   Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas 
provas com tamanho de letra correspondente a corpo/fonte 18.
 
3.7.6  A falta de solicitação de tratamento di
sua não concessão, seja qual for o motivo alegado, e o candidato realizará a prova nas mesmas 
condições dos demais candidatos.
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1   A seleção será feita em fase única 
constituídas de questões de múltiplas escolhas
 
4.2  As questões da prova serão abrangentes e verificarão os conhecime
candidato no 9º (nono) ano do Ensino Fundamental e no 1º (primeiro) do Ensino Médio.
 
4.3   Cada questão da prova objetiva equivalerá a 
 
4.4   O número de questões e a pontuação 
 

ÁREA DE CONHECIMENTO 

Matemática 
Língua Portuguesa 

 
4.5    O conteúdo programático da Prova Objetiva, bem como as sugestões bibliográficas constam no 
Anexo l deste Edital. 
 
 

 5. DA REALIZAÇÃO DO EXAME  
 
5.1  O exame será realizado no dia 
11h00, em etapa única.  
 
5.2   O candidato deverá comparecer ao local de realização do exame com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início
Definitivo de Inscrição, o documento de identidade atualizado (fot
esferográfica azul ou preta com corpo transparente
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O candidato com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição, atendimento especial para 

dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas 

O candidato com deficiência deverá assinalar, no “Requerimento Eletrônico de Inscrição”, no 
respectivo prazo, a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.

Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile ou Fiscal Ledor, serão 
das provas nesse sistema ou Fiscal Ledor.  

Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas 
provas com tamanho de letra correspondente a corpo/fonte 18. 

A falta de solicitação de tratamento diferenciado no Requerimento de Inscrição implicará em 
sua não concessão, seja qual for o motivo alegado, e o candidato realizará a prova nas mesmas 
condições dos demais candidatos. 

A seleção será feita em fase única (eliminatória e classificatória), por meio de provas objetivas
constituídas de questões de múltiplas escolhas.  

As questões da prova serão abrangentes e verificarão os conhecime
candidato no 9º (nono) ano do Ensino Fundamental e no 1º (primeiro) do Ensino Médio.

Cada questão da prova objetiva equivalerá a 1 (um) ponto.  

O número de questões e a pontuação máxima estão especificados no quadro 

PROVA Nº DE QUESTÕES PONTUAÇÃO MÁXIMA

Matemática 25 50 
Português 25 50 

TOTAL 100 

O conteúdo programático da Prova Objetiva, bem como as sugestões bibliográficas constam no 

O exame será realizado no dia 5 de agosto de 2018 (DOMINGO), no horário de 

O candidato deverá comparecer ao local de realização do exame com antecedência mínima de 
minutos do horário fixado para seu início, trazendo consigo APENAS

, o documento de identidade atualizado (fot
esferográfica azul ou preta com corpo transparente.  

INGRESSO NO CURSO 

4 

, atendimento especial para  

dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas 

o “Requerimento Eletrônico de Inscrição”, no 
respectivo prazo, a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver. 

Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile ou Fiscal Ledor, serão 

Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas 

ferenciado no Requerimento de Inscrição implicará em 
sua não concessão, seja qual for o motivo alegado, e o candidato realizará a prova nas mesmas 

 

por meio de provas objetivas, 

As questões da prova serão abrangentes e verificarão os conhecimentos adquiridos pelo 
candidato no 9º (nono) ano do Ensino Fundamental e no 1º (primeiro) do Ensino Médio. 

uadro abaixo.  

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

O conteúdo programático da Prova Objetiva, bem como as sugestões bibliográficas constam no 

 

, no horário de 08h00 às 

O candidato deverá comparecer ao local de realização do exame com antecedência mínima de 
APENAS: o Comprovante 

, o documento de identidade atualizado (foto recente), caneta 
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5.3  Os portões serão fechados às 
chegar após o fechamento dos portões terá vedada a sua entrada no prédio e será a
eliminado do Processo Seletivo.  

 
5.4  O candidato que não comparecer para realizar o exame no dia
Comprovante Definitivo de Inscrição será automaticamente eliminado do Processo Seletivo
 
5.5  O candidato terá sua resposta anulada se
marcação de duas ou mais opções ou se a marcação for apenas um traço
a área correspondente à sua resposta não estiver completamente marcada
assinalada, se forem ultrapassados os limites da área que deve ser preenchida ou se houver 
qualquer tipo de rasuras na Folha de Respostas. 
 
5.6   Não será permitido, durante a realização do exame
de:  
 
i. Relógios (analógico ou digital) 
ii. Dispositivos eletrônicos, tais como 
beep, controle remoto de qualquer natureza, controle de alarme de veículos, máquinas calculadoras 
ou equipamentos similares a todos eles
iii. Dispositivos para gravação, comunicação, transmissão ou recepção de dados, imagens ou textos 
ou qualquer tipo de equipamento similar aos descritos
iv. Armas (e dispositivos análogos ou seus simulacros)
 
5.6.1  O candidato que, durante a realização do exame 
ambientes no local/prédio do exame), for encontrado de posse, 
dos aparelhos acima relacionados, 
eliminado do Processo Seletivo
 
5.7    Durante a realização do exame, são vedados, também: 
 
a) a comunicação entre candidatos 
b) a utilização de protetor auricular, de óculos de sol, de chapéus ou de bonés 
c) o porte de lápis ou lapiseira, borracha, régua, apontador, anotações ou impressos, livros ou 
qualquer outro material de consulta 
 
5.8   Para o preenchimento da Folha de Respostas, o candidato deverá usar 
esferográfica azul ou preta com 
 
5.9   Não haverá substituição do Cartão 
candidato. 
 
5.10  Durante todo o período da realização das provas
deverá ficar sobre a sua carteira.  
 
5.11  Os candidatos deverão permanecer no local de realização do exame durante
(sessenta) minutos após o seu início e os 
encerramento das provas.  
 
5.12   O tempo necessário para o preenchimento da Folha de Respostas já está incluso no tempo de 
duração do exame.  
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portões serão fechados às 08h00, impreterivelmente, sem tolerância

chegar após o fechamento dos portões terá vedada a sua entrada no prédio e será a

O candidato que não comparecer para realizar o exame no dia, horário e local indicados no 
Comprovante Definitivo de Inscrição será automaticamente eliminado do Processo Seletivo

terá sua resposta anulada se, na Folha de Respostas, houver qualquer tipo de 
marcação de duas ou mais opções ou se a marcação for apenas um traço, uma cruz
a área correspondente à sua resposta não estiver completamente marcada; se a questão não estiver 
assinalada, se forem ultrapassados os limites da área que deve ser preenchida ou se houver 
qualquer tipo de rasuras na Folha de Respostas.  

durante a realização do exame, o porte e/ou a utilização de

Dispositivos eletrônicos, tais como pendrive, aparelhos celulares, smartphones
, controle remoto de qualquer natureza, controle de alarme de veículos, máquinas calculadoras 

equipamentos similares a todos eles 
Dispositivos para gravação, comunicação, transmissão ou recepção de dados, imagens ou textos 

ou qualquer tipo de equipamento similar aos descritos 
Armas (e dispositivos análogos ou seus simulacros) 

durante a realização do exame (no interior da sala de provas ou em outros 
ambientes no local/prédio do exame), for encontrado de posse, mesmo que desligado
dos aparelhos acima relacionados, terá sua prova anulada, e, com isso, será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo.  

Durante a realização do exame, são vedados, também:  

a) a comunicação entre candidatos  
b) a utilização de protetor auricular, de óculos de sol, de chapéus ou de bonés 
c) o porte de lápis ou lapiseira, borracha, régua, apontador, anotações ou impressos, livros ou 
qualquer outro material de consulta  

Para o preenchimento da Folha de Respostas, o candidato deverá usar 
esferográfica azul ou preta com corpo transparente.  

5.9   Não haverá substituição do Cartão de Respostas das Questões Objetivas por erro do 

Durante todo o período da realização das provas, o Documento de Identidade do candidato 
 

Os candidatos deverão permanecer no local de realização do exame durante
seu início e os 02 (dois) últimos presentes até a assinatura do termo de 

ra o preenchimento da Folha de Respostas já está incluso no tempo de 
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sem tolerância. O candidato que 
chegar após o fechamento dos portões terá vedada a sua entrada no prédio e será automaticamente 

horário e local indicados no 
Comprovante Definitivo de Inscrição será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.  

houver qualquer tipo de 
uma cruz, a letra X; ou se 

e a questão não estiver 
assinalada, se forem ultrapassados os limites da área que deve ser preenchida ou se houver 

ou a utilização de qualquer tipo 

smartphones, tablets, pager, 
, controle remoto de qualquer natureza, controle de alarme de veículos, máquinas calculadoras 

Dispositivos para gravação, comunicação, transmissão ou recepção de dados, imagens ou textos 

(no interior da sala de provas ou em outros 
mesmo que desligado, de qualquer 

será automaticamente 

b) a utilização de protetor auricular, de óculos de sol, de chapéus ou de bonés  
c) o porte de lápis ou lapiseira, borracha, régua, apontador, anotações ou impressos, livros ou 

Para o preenchimento da Folha de Respostas, o candidato deverá usar SOMENTE caneta 

de Respostas das Questões Objetivas por erro do 

, o Documento de Identidade do candidato 

Os candidatos deverão permanecer no local de realização do exame durante, no mínimo, 60 
últimos presentes até a assinatura do termo de 

ra o preenchimento da Folha de Respostas já está incluso no tempo de 
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5.13   Ao terminar seu exame, o candidato deverá 
Respostas ao Aplicador de Sala. Aquele que sair com esse material do local 
prova será automaticamente eliminado do Processo Seletivo

 
 

 6. DA CORREÇÃO DE PROVA, DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃ
 
6.1      Cada acerto equivale a 02 (
 
6.2    Caso alguma questão seja anulada
 
6.3     A nota final do candidato será o resultado da soma do total de pontos que ele obtiver em todas 
as provas. O valor máximo de pontos obtidos será limitado ao total de pontos 
previstos para o conjunto das provas 
 
6.4   A classificação para preenchimento de vagas seguirá a ordem decrescente da nota fina
respeitando-se os critérios de reservas de vagas
das vagas. 
 
6.5     Em caso de empate, o desempate dar
 
I. Maior nota na prova de Matemática 
 
II. Maior idade  

 
7. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO 
 

7.1     Será eliminado o candidato de qualquer curso que: 
 
a) Obtiver nota zero na prova. 
 
c) Não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.
 
d) Tiver prestado declarações ou informações inverídicas no ato de sua inscrição e
falsidade documental, ainda que verificadas posteriormente à realização do Processo Seletivo
 
e) Tiver incorrido em alguma das condutas que lhe são vedadas no dia 
em qualquer outra etapa do Processo Seletivo.

 
f) Deixar de comparecer no dia do exame ou que praticar qualquer conduta incompatível, fraudulenta 
e/ou ilegal para a sua realização. 
 
g) Portar-se desrespeitosamente com outros candi
Municipal de Educação no Processo Seletivo.
 
h) Desobedecer às instruções dos colaboradores a serviço da 
Processo Seletivo, em especial, dos aplicadores de sala
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Ao terminar seu exame, o candidato deverá entregar o Caderno de Prova e a Folha de 

ao Aplicador de Sala. Aquele que sair com esse material do local 
será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.  

DA CORREÇÃO DE PROVA, DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO 

(dois) pontos.  

Caso alguma questão seja anulada, conta-se o respectivo ponto para todos os candidatos. 

A nota final do candidato será o resultado da soma do total de pontos que ele obtiver em todas 
as provas. O valor máximo de pontos obtidos será limitado ao total de pontos  
previstos para o conjunto das provas – ou seja, 100 (cem) pontos.  

ficação para preenchimento de vagas seguirá a ordem decrescente da nota fina
se os critérios de reservas de vagas, com o aproveitamento dos candidato

Em caso de empate, o desempate dar-se-á da seguinte forma:  

I. Maior nota na prova de Matemática  

 

Será eliminado o candidato de qualquer curso que:  

sença e/ou a Folha de Respostas. 

prestado declarações ou informações inverídicas no ato de sua inscrição e
ainda que verificadas posteriormente à realização do Processo Seletivo

e) Tiver incorrido em alguma das condutas que lhe são vedadas no dia da realização do exame ou 
utra etapa do Processo Seletivo. 

f) Deixar de comparecer no dia do exame ou que praticar qualquer conduta incompatível, fraudulenta 
 

se desrespeitosamente com outros candidatos ou colaboradores a serviço da 
no Processo Seletivo. 

h) Desobedecer às instruções dos colaboradores a serviço da Secretaria Municipal de Educação
ecial, dos aplicadores de sala. 
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entregar o Caderno de Prova e a Folha de 
ao Aplicador de Sala. Aquele que sair com esse material do local onde realizou sua 

 

se o respectivo ponto para todos os candidatos.  

A nota final do candidato será o resultado da soma do total de pontos que ele obtiver em todas 
 

ficação para preenchimento de vagas seguirá a ordem decrescente da nota final, 
, com o aproveitamento dos candidatos até o limite 

 

prestado declarações ou informações inverídicas no ato de sua inscrição e/ou utilizado de 
ainda que verificadas posteriormente à realização do Processo Seletivo.  

da realização do exame ou 

f) Deixar de comparecer no dia do exame ou que praticar qualquer conduta incompatível, fraudulenta 

datos ou colaboradores a serviço da Secretaria 

Secretaria Municipal de Educação  no 



PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA 
PREPAROTÓRIO PARA O CEFET

 

8. DO RESULTADO FINAL 
 
8.1    O RESULTADO FINAL estará disponível no dia 
www.novalima.mg.gov.br  
 
8.2    O acompanhamento da classificação e das chamadas sucessivas 
do candidato. Em caso de novas chamadas, 
Nova Lima.  
 

8.3   Somente o RESULTADO FINAL 
efetuar a sua matrícula no curso 
NOVA LIMA, observando a documentação exigida
 
9. DOS RECURSOS  
 
9.1     Caberá recurso contra a Classificaç
à divulgação da mesma. 
 
9.2  O recurso deverá ser enviado por meio de mensagem eletrônica endereçada ao e
protecniconl1@gmail.com com a relevância do seguinte:
a) dentro do prazo estipulado no item 9.1
b) com argumentação lógica. 
 
9.3    Não serão aceitos recursos coletivos.

 
10. DA MATRÍCULA 
 
10.1    O candidato aprovado deverá comparecer
na sede da Secretaria Municipal de Educação localizada na Rua 
horário de 09:00 às 16:30 para realizar sua matrícula, portando RG e CPF do 
01 foto 3x4 e comprovante de residência.

10.2    O candidato deverá entregar declaração, por sua escola, envio original, atestando que está 
matriculado no 1º (primeiro) ano do Ensino

10.3  O candidato selecionado que 
considerado desistente e perderá a vaga

 
 
 

S
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estará disponível no dia 28 de julho de 2018, 

O acompanhamento da classificação e das chamadas sucessivas serão
do candidato. Em caso de novas chamadas, elas serão divulgadas no site da Prefeitura Municipal de 

RESULTADO FINAL divulgado confere expectativa de direito ao candidato de 
curso PRÓ-TÉCNICO CURSO PREPARATÓRIO PARA O CEFET

observando a documentação exigida.  

Caberá recurso contra a Classificação Final do candidato, até às 23:59 

O recurso deverá ser enviado por meio de mensagem eletrônica endereçada ao e
com a relevância do seguinte: 

a) dentro do prazo estipulado no item 9.1 

Não serão aceitos recursos coletivos. 

deverá comparecer, entre os dias 30 de julho a
na sede da Secretaria Municipal de Educação localizada na Rua Rezende,

para realizar sua matrícula, portando RG e CPF do 
01 foto 3x4 e comprovante de residência. 

candidato deverá entregar declaração, por sua escola, envio original, atestando que está 
matriculado no 1º (primeiro) ano do Ensino Médio. 

selecionado que NÃO cumprir com os procedimentos apresentados será 
considerado desistente e perderá a vaga, sendo chamado o próximo da lista de aprovação final.

 
 
 
 

Viviane Gomes de Matos 
 

Secretária Municipal de Educação
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8, no endereço eletrônico 

serão de responsabilidade 
elas serão divulgadas no site da Prefeitura Municipal de 

divulgado confere expectativa de direito ao candidato de 
TÉCNICO CURSO PREPARATÓRIO PARA O CEFET-MG- 

 

 do dia útil subsequente 

O recurso deverá ser enviado por meio de mensagem eletrônica endereçada ao e-mail 

 

a 06 de agosto de 2018 
Rezende, nº 80, bairro Centro, 

para realizar sua matrícula, portando RG e CPF do candidato classificado, 

candidato deverá entregar declaração, por sua escola, envio original, atestando que está 

cumprir com os procedimentos apresentados será 
, sendo chamado o próximo da lista de aprovação final. 
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DATA
26/07/2018 a 02/08

05/08/2018
06/08/2018
08/08/2018

Até às 23:59 do dia 

10/08/2018
13/08/2018
14/08/2018
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                                                          CRONOGRAMA  

DATA EVENTO
26/07/2018 a 02/08/2018 Período de Inscrição 

/2018 Prova 
/2018 Divulgação do gabarito oficial
/2018 Divulgação da Classificação Preliminar 

Até às 23:59 do dia 09/07/2018  Prazo para interposição de recurso  
Classificação Preliminar 

/2018 Divulgação da Classificação Final
/2018 Realização da Matrícula  
/2018 Início das Aulas 
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EVENTO 

Divulgação do gabarito oficial 
da Classificação Preliminar  

Prazo para interposição de recurso  a 

Divulgação da Classificação Final 
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PROGRAMA DE PROVA E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Ementa 
 
Compreensão e interpretação de textos. Conhecimentos linguísticos 
/ acentuação. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, empregos. 
Formação de palavras. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semântico
Concordância verbal. Concordância nominal. Regência verbal.
Regência nominal. Sinais de pontuação: emprego.  Crase: emprego de sinal indicativo. A 
variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua adequadas às várias situações 
de comunicação. Funções de Linguagem. Gêneros Textuais. Tipos de linguagem (verbal, não 
verbal e mista). Tipos de discurso (direto, indireto e indireto livre). Figuras de Linguagem.
 
Bibliografia sugerida 
 
Bibliografia de Língua Portuguesa
BECHARA, Evanildo. Moderna 
Editora Nacional, 1988. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo:
Cia. Editora Nacional, s/d. 
CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo/ Celso Cunha
Lindley Cintra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
 
Literatura Brasileira - Volume Único (Português)
Autores: William Cereja e Thereza Cochar
FARACO, Carlos Emílio &amp; MOURA, Francisco. Português (Faraco &amp; Moura). Série 
Novo 
Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2001.
Lingua Literatura E Redação
Autor: José de Nicola, volume 1
 
 
MATEMÁTICA  
 
Ementa 
 
Linguagem dos conjuntos- Representações de um conjunto, pertinência, inclusão, igualdade,
união, interseção e complementação de conjuntos.
Números reais - O conjunto dos números naturais: operações, divisibilidade, decomposição de 
um número natural nos seus fatores primos, máximo d
de dois ou mais números naturais. O conjunto dos números inteiros: operações, múltiplos e 
divisores. O conjunto dos números racionais: propriedades, operações, valor  absoluto de um 
número, potenciação e radiciação. O co
real, intervalos.  
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                                                          ANEXO I  

PROGRAMA DE PROVA E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
 
 

interpretação de textos. Conhecimentos linguísticos - norma padrão. Ortografia 
/ acentuação. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, empregos. 
Formação de palavras. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semântico
Concordância verbal. Concordância nominal. Regência verbal. 
Regência nominal. Sinais de pontuação: emprego.  Crase: emprego de sinal indicativo. A 
variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua adequadas às várias situações 

o. Funções de Linguagem. Gêneros Textuais. Tipos de linguagem (verbal, não 
verbal e mista). Tipos de discurso (direto, indireto e indireto livre). Figuras de Linguagem.

Bibliografia de Língua Portuguesa 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 32ª edição, São Paulo, Companhia

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo:

CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo/ Celso Cunha
Lindley Cintra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

Volume Único (Português) 
Autores: William Cereja e Thereza Cochar 
FARACO, Carlos Emílio &amp; MOURA, Francisco. Português (Faraco &amp; Moura). Série 

. São Paulo: Ática, 2001. 
Lingua Literatura E Redação 
Autor: José de Nicola, volume 1 

Representações de um conjunto, pertinência, inclusão, igualdade,
união, interseção e complementação de conjuntos. 

O conjunto dos números naturais: operações, divisibilidade, decomposição de 
um número natural nos seus fatores primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo
de dois ou mais números naturais. O conjunto dos números inteiros: operações, múltiplos e 
divisores. O conjunto dos números racionais: propriedades, operações, valor  absoluto de um 
número, potenciação e radiciação. O conjunto dos números reais: números irracionais, a reta 
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PROGRAMA DE PROVA E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

norma padrão. Ortografia 
/ acentuação. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, empregos. 
Formação de palavras. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos. 

Regência nominal. Sinais de pontuação: emprego.  Crase: emprego de sinal indicativo. A 
variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua adequadas às várias situações 

o. Funções de Linguagem. Gêneros Textuais. Tipos de linguagem (verbal, não 
verbal e mista). Tipos de discurso (direto, indireto e indireto livre). Figuras de Linguagem. 

Gramática Portuguesa. 32ª edição, São Paulo, Companhia 

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: 

CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo/ Celso Cunha, Luís F. 

FARACO, Carlos Emílio &amp; MOURA, Francisco. Português (Faraco &amp; Moura). Série 

Representações de um conjunto, pertinência, inclusão, igualdade, 

O conjunto dos números naturais: operações, divisibilidade, decomposição de 
ivisor comum e mínimo múltiplo comum 

de dois ou mais números naturais. O conjunto dos números inteiros: operações, múltiplos e 
divisores. O conjunto dos números racionais: propriedades, operações, valor  absoluto de um 

njunto dos números reais: números irracionais, a reta 
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Proporcionalidade Razões e proporções: grandezas direta e inversamente proporcionais,regra 
de três simples e composta. 
Unidades de medidas: Comprimento, área, volume, massa, tempo, ân
Equações: Equações do 1º e 2º graus, relação entre coeficientes e raízes.
Funções: Conceito de função, função de variável real e seu gráfico no plano cartesiano.
Cálculo algébrico: Operações com expressões algébricas. Polinômios de coeficientes 
reais:operações (soma, subtração, multiplicação e divisão).
 
Bibliografia sugerida 
 
Iezzi, Gelson; Dolce, Osvaldo; Degenszajn, David. Matemática 
Ensino Médio. Editora: Atual 
 
Dolce, Osvaldo; Iezzi, Gelson. Mate
Ed. 2010. Editora: Atual 
 
Paiva. Manoel Rodrigues. Matemática: Paiva 
Moderna. 
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Proporcionalidade Razões e proporções: grandezas direta e inversamente proporcionais,regra 

 
Unidades de medidas: Comprimento, área, volume, massa, tempo, ângulo.
Equações: Equações do 1º e 2º graus, relação entre coeficientes e raízes.
Funções: Conceito de função, função de variável real e seu gráfico no plano cartesiano.
Cálculo algébrico: Operações com expressões algébricas. Polinômios de coeficientes 
reais:operações (soma, subtração, multiplicação e divisão). 

Iezzi, Gelson; Dolce, Osvaldo; Degenszajn, David. Matemática - Vol. Único 
Ensino Médio. Editora: Atual  

Dolce, Osvaldo; Iezzi, Gelson. Matemática - Ciência e Aplicações Ensino Médio 

Paiva. Manoel Rodrigues. Matemática: Paiva – Volume 1 – 2ª edição Moderna Plus. Editora:
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Proporcionalidade Razões e proporções: grandezas direta e inversamente proporcionais,regra 

gulo. 
Equações: Equações do 1º e 2º graus, relação entre coeficientes e raízes. 
Funções: Conceito de função, função de variável real e seu gráfico no plano cartesiano. 
Cálculo algébrico: Operações com expressões algébricas. Polinômios de coeficientes 
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