
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO NO CAMPO E QUILOMBOLA 

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO OSCAR SOARES 

 

 

EDITAL Nº 001/2022/EEDOS. 

 

A Diretora da Escola Estadual Deputado Oscar Soares, do município de Ato Garças, 

no uso de suas atribuições legais, torna público a realização do PROCESSO SELETIVO PARA 

O INGRESSO DE NOVOS ALUNOS no ano letivo de 2023, de acordo com as normas 

estabelecidas neste edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

1.1. O processo seletivo de que trata este Edital terá validade apenas para o preenchimento 

das vagas referentes ao ano letivo do ano de 2023; 

1.2. A seleção será com base no conhecimento, conferido por meio de aplicação de provas 

objetivas de caráter eliminatório, classificatório e entrevista; 

1.3. Toda a programação e desenvolvimento das etapas relativas à aferição de conhecimentos 

será de responsabilidade pedagógica e técnica  da Escola Estadual Deputado Oscar 

Soares, responsável pelo processo seletivo; 

1.4. As provas objetivas e as entrevistas serão realizadas nas dependências da Escola  Estadual 

Deputado Oscar Soares. 

1.5. É de competência da Coordenadoria de Educação do Campo e Quilombola COCQ - 

SEDUC-MT e da Escola Estadual Deputado Oscar Soares a divulgação de todos os 

editais complementares sobre este Processo Seletivo; 

1.6. O responsável legal e o(a) candidato(a) poderão obter  informações referentes ao 

Processo Seletivo por meio do endereço eletrônico www.seduc.mt.gov.br, pelos 

telefones (66) 999756086 ou (66) 984372724 na sede da Escola Estadual Deputado 

Oscar Soares – situada na avenida Vereador Benedicto Ferreira de Moura, s/n Bairro, 

Novo Horizonte (Escola Agrícola). 

1.7. É de inteira responsabilidade dos responsáveis legais e do candidato acompanhar a 

publicação ou divulgação dos atos pertinentes ao Processo  Seletivo de que trata este 

Edital. Para tanto, o candidato deverá verificar constantemente os avisos e alterações 

publicadas; 

1.8. O responsável legal e o(a) candidato(a), ao efetivar sua inscrição, declaram acatar, na 

íntegra, as normas e exigências contidas neste Edital, bem como  das que regem a Escola 

Estadual Deputado Oscar Soares. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

 

2.1. As inscrições online dos candidatos para o preenchimento de vagas ofertadas  serão no 

período das 00h00min do dia 09 de SETEMBRO de 2022 à 23h59min do dia 30 de 

SETEMBRO de 2022, por meio de formulário eletrônico pelo link: 

http://www.seduc.mt.gov.br/


 

https://forms.gle/bCaZRrBXWXRT2AN68.  

2.2. Presencialmente as inscrições serão feitas, na sede da Escola  Estadual Deputado Oscar 

Soares na avenida Vereador Benedicto Ferreira de Moura, s/n bairro, novo horizonte 

(Escola Agrícola). O horário de atendimento presencial ao público para inscrição será no 

período de 09 a 30/09/2022, no horário das 08h às 11h (matutino) e 13h às 18h 

(vespertino), de segunda à sexta-feira, com exceção dos feriados e pontos  facultativos, 

na sede da Escola Estadual Deputado Oscar Soares na avenida Vereador Benedicto 

Ferreira de Moura, s/n bairro, Novo Horizonte (Escola Agrícola). 

2.3. NÃO HAVERÁ COBRANÇA DE TAXA DE INSCRIÇÃO. 

2.4. Na inscrição presencial, os candidatos serão representados no ato da inscrição pelos seus 

pais  e/ou responsáveis, a quem compete a fidedignidade das informações inseridas no 

preenchimento do requerimento de inscrição. 

2.5. Para finalizar o processo de inscrição os pais/responsáveis deverão imprimir uma via do 

formulário eletrônico de inscrição feita on-line ou retirar a 2ª Via em caso de inscrição 

presencial feita na sede da Escola Estadual Deputado Oscar Soares. 

2.6. O comprovante de inscrição (cópia do formulário de inscrição) será gerado e 

encaminhado para o e-mail identificado no formulário de inscrição. No caso de inscrição 

feita presencialmente, o comprovante de inscrição será emitido no ato de  sua efetivação.  

2.7. A cópia do formulário de inscrição e documento de identificação com foto deverá ser 

apresentado pelo(a) candidatos(as) no dia da aplicação das provas; 

2.8. Qualquer ato, omissão ou adulteração de informação ou documento por parte do 

candidato ou responsável legal, acarretará na desclassificação do candidato em qualquer 

etapa do processo seletivo, e esta estará sujeito às sanções penais e administrativas, de 

acordo com as leis vigentes; 

2.9. É de inteira responsabilidade do candidato ou responsável legal acompanhar a divulgação  

do resultado das inscrições e do edital complementar com as informações referentes ao 

mapa de disposição de salas de aplicação do processo seletivo, o quantitativo de  

candidatos e a relação nominal por sala. 

2.10. A inscrição para o ano/série diferente do ano/série a que o Candidato  irá cursar em 2023 

ensejará na DESCLASSIFICAÇÃO do(a) candidato(a) independente do resultado 

obtido no teste seletivo. 

3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 

 

3.1. Poderão se inscrever para o Exame de Seleção da Escola Estadual Deputado Oscar 

Soares, para o ano letivo de  2023:  

3.1.1 Estudantes que concluirão o 9°(nono) ano do Ensino Fundamental no ano de 

2022. 

3.1.2 Alunos que não possuem progressão parcial  

 

3.2. Informar em campo específico do formulário eletrônico e na inscrição presencial se irá 

necessitar de auxílio para a realização da prova em conformidade com o Laudo 

apresentado. 

 

4. DA SELEÇÃO: 

 

https://forms.gle/bCaZRrBXWXRT2AN68


 

4.1. A seleção dos candidatos para ingresso na Escola Estadual Deputado Oscar Soares será 

realizada somente através do Processo Seletivo. 

4.2. As vagas serão preenchidas partindo-se da maior nota obtida no Processo seletivo, na 

ordem decrescente, respeitando o limite de  vagas oferecidas para cada município. 

4.3. Os candidatos aprovados dentro do limite de vagas são denominados  APROVADOS e, 

os candidatos que não estiverem dentro do número das vagas ofertadas são denominados 

CLASSIFICADOS; 

4.4. Nos eventuais casos de desistência ou de desclassificação ou ainda de eventual aumento 

de vagas, os candidatos CLASSIFICADOS poderão ser chamados para o preenchimento 

das vagas na ordem crescente da classificação; 

 

5. DAS VAGAS: 

 

5.1. O quantitativo de vagas é apresentado no Anexo I.  

5.2. Os candidatos com situação CLASSIFICADO formam o cadastro de reserva. Os 

candidatos do cadastro de reserva poderão ser convocados em caso de desistências ou 

não comparecimento de candidatos aprovados para complementação de vagas 

remanescentes durante o primeiro bimestre do ano letivo de 2023. 

 

6. DA PROVA OBJETIVA 

 

6.1. O Processo seletivo terá por objetivo selecionar e oportunizar aos candidatos o acesso à 

Escola Estadual Deputado Oscar Soares. 

6.2. A prova tem caráter seletivo – classificatório para preenchimento das vagas, conforme 

estabelecido por este edital; 

6.3. As provas serão realizadas no dia 09 de outubro de  2022 e terão duração de 2 (duas) 

horas, sendo das 08h30min às 10h30min; 

6.4. As provas serão realizadas na Escola Estadual Deputado Oscar Soares – situada na 

avenida Vereador Benedicto Ferreira de Moura, s/n bairro, novo horizonte (Escola 

Agrícola). 

6.5. Os candidatos deverão chegar ao local de aplicação das provas com 01 (uma) hora de 

antecedência do início das provas, pois o portão será fechado às 8h20min; 

6.6. As provas serão compostas de 20 (vinte) questões sendo: 10 (dez) questões de 

Matemática e 10 (dez) questões de Língua Portuguesa. As questões serão de múltipla 

escolha, com 04 (quatro) alternativas (da letra “A” à letra “D”). 

6.7. Para fins de correção e classificação, somente serão considerados os gabaritos 

preenchidos dentro do tempo estabelecido de prova. 

6.8. A gestão da Escola Estadual Deputado Oscar Soares juntamente designará a Comissão 

de Elaboração, Correção e aplicação de Provas a qual caberá acompanhar todo o 

processo da avaliação objetiva; 

6.9. O Conteúdo Programático da avaliação considerará a base nacional e o  fundamento nos 

programas oficiais de ensino referente às séries/ciclos cursados; 

6.10. O (A) candidato(a) deverá permanecer no local da prova (sala de aula) por                                                                                                 um período 

mínimo de 1 hora e 30 minutos, após o início da prova; 



 

6.11. Os (As) candidatos que deixarem o local de prova antes período mínimo de 1 hora e 

30 minutos, deverão assinar Termo de Desistência do Processo Seletivo (Anexo III). 

6.12. Os (as) candidatos(as) deverão levar para o recinto das provas  caneta esferiográfica. De 

material transparente na cor azul ou preta; 

6.13. Os(as) candidatos(as) deverão se apresentar no local da prova com comprovante de 

inscrição e documento de identificação com foto. 

6.14. Os(as) candidatos(as) poderão estar portando uma garrafa ou copo transparente para 

uso individual. 

6.15. Não será permitido o uso de celular, calculadoras, relógio, ou quaisquer outros tipos 

de aparelhos eletroeletrônicos; 

6.16. Será considerado DESCLASSIFICADO no Processo Seletivo, o(a) candidato(a) que: 

 

6.16.1 Tentar utilizar meios ilícitos para a solução das questões da prova; 
6.16.2 Contrariar as d e t e r m i n a ç õ e s  p r e v i s t a s  n o  e d i t a l ;   

6.16.3 Faltar no dia da prova; 

6.16.4 Preencher o gabarito a lápis; 

6.16.5 Deixar de registrar/escrever o nome no gabarito 

6.16.6 Não computar pontos, acertos em qualquer uma das disciplinas; 

6.16.66.16.7 O(A) candidato(a) somente poderá levar o caderno de provas a partir 

das 10h00min. 

 

7. RECURSOS 

 

7.1. Quaisquer questionamentos sobre as questões das provas objetivas e seus respetivos 

gabaritos deverão ser realizados mediante recurso por escrito até 48 horas após a 

divulgação dos mesmos, e endereçados à Diretora da Escola Estadual Deputado Oscar 

Soares que remeterá à a Comissão de Elaboração, Correção e aplicação de Provas para 

emissão de Parecer; 

7.2. Os gabaritos das provas objetivas do Processo Seletivo serão divulgados a partir das 

08h00min do dia 10 de outubro de 2022 segunda-feira. 

7.3. Não será aceito qualquer recurso interposto por email ou Whatsapp; 

7.4. O recurso quanto ao gabarito da prova objetiva deverá ser apresentado em formulário 

próprio (Anexo II)  na sede da Escola Estadual Deputado Oscar Soares entre os dias 11 

e 13 de outubro de 2022, e o resultado será divulgado no mural da escola no dia 17 de 

outubro de 2022; 

7.5. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 21 de outubro de 2022.  

 

8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

 

8.1. Em caso de empate terá preferência o(a) candidato(a) com maior idade obedecendo à 

data de nascimento; 

 

9. MATRÍCULA: 

9.1. A matrícula será realizada presencialmente; 

9.2. Os pais e/ou responsáveis legais dos candidatos classificados dentro  do número de vagas 

disponibilizadas de acordo com o Anexo I do presente edital deverão comparecer na 



 

Escola Estadual Deputado Oscar Soares para realização da matrícula no período de 09 a 

13 de janeiro de 2023; 

9.3. O responsável pelo candidato deverá entregar no ato da matrícula, na  sede da escola os 

seguintes documentos originais e cópias para comprovação: 

9.3.1 Documento de transferência ou atestado de transferência  original, fornecido pela 

escola de origem; 

9.3.2 Cópia da Certidão de Nascimento do aluno; 

9.3.3 Cópia do RG e CPF do aluno; 

9.3.4 Duas (02) fotos 3 x 4 recentes do aluno; 

9.3.5 Cópia do Cartão de vacina e do Cartão SUS; 

9.3.6 Comprovante de residência; 

9.3.7 Cópia do RG e CPF do pai e mãe do (a) aluno (a); 

9.3.8 Exame de Fator RH (tipo Sanguíneo) do aluno; 

 

9.4. A não apresentação da documentação exigida para o ato da matrícula ensejará no seu 

INDEFERIMENTO, e na convocação do candidato subsequente, seguindo a ordem de 

classificação do seletivo. 

9.5. Não serão admitidos alunos reprovados ou com progressão parcial do ano anterior. 

9.6. Caso seja verificada matrícula do(a) candidato(a) em série/ano diversa da que deverá 

cursar, a referida matrícula será cancelada e o(a) candidato(a) será 

DESCLASSIFICADO, sendo convocado o candidato subsequente; 

9.7. O não comparecimento do responsável e/ou a não apresentação dos  documentos exigidos 

para a matrícula no prazo estabelecido neste edital, implicarão na presunção de 

desistência do candidato, e consequentemente será chamado o subsequente. 

9.8. Os Casos omissos serão resolvidos pela Comissão responsável pelo Processo Seletivo. 

 

 

Alto Garças - MT, 14 de setembro de 2022. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura da Diretora 

Escola Estadual   Deputado Oscar Soares.



 

ANEXOS 

 

ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 

 

1. A E.E. Dep. Oscar Soares, ofertará 32 vagas sendo distribuídas para os municípios de Ponte 

Branca 06 (seis) vagas, Araguainha  06 (seis) vagas, Ribeirãozinho 04 (quatro) vagas, 

Torixoréu 02 (duas) – São José do Povo 02 (duas) vagas e Itiquira  02 (duas) vagas e Alto 

Garças 10 que constituirão a turma “A”. 

 

MUNICIPIO VAGAS 

ALTO GARÇAS 10 

ARAGUAINHA 06 

ITIQUIRA 02 

PONTE BRANCA 06 

RIBEIRÃOZINHO 04 

SÃO JOSÉ DO POVO 02 

TORIXORÉU 02 

TOTAL 32 

 

2. A E.E. Dep. Oscar Soares ofertará 30 vagas sendo distribuídas para os municípios de Alto 

Araguaia 10 (dez) vagas, Alto Taquari  10 (dez) vagas, Rondonópolis 03 (três) vagas, Pedra 

Preta 03 (três) e Guiratinga 05 (cinco) que constituirão a turma “B”.  

 

 

MUNICIPIO VAGAS 

ALTO ARAGUAIA 10 

ALTO TAQUARI 10 

RONDONÓPOLIS 03 

PEDRA PRETA 03 

GUIRATINGA 05 

TOTAL 30 

 

 

 

 

 

EDITAL Nº 01/EEDOS , DE 14 DE SETEMBRO DE 2022. 



 

 

ANEXO II 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

 

 

NOME DO CANDIDATO:   

 

 

 

 

Ao Senhor(a) Diretor(a) da Escola Estadual Deputado Oscar Soares 

Como responsável legal do(a) candidato(a) no Processo Seletivo de vagas para essa   Unidade 

Escolar, solicito a revisão do gabarito da Prova Objetiva de ______________ sob os seguintes 

argumentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  / / 2022 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável legal do Candidato 

Atenção: 

1. Preencher o Recurso com letra legível; 

2. Apresentar argumentações claras e concisas; 

3. Encaminhar o Recurso para a Escola Estadual Deputado Oscar Soares 

  



 

ANEXO III 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

Pelo presente termo, eu, ___________________________________________________, CPF nº 

______________________________, candidato à vaga na Escola Estadual Deputado Oscar 

Soares _______________________, ao ____ ano, desisto definitivamente de concorrer da vaga 

nesta instituição e declaro ter ciência de que esta desistência é irrevogável, não havendo 

possibilidade de recurso posterior. 

 

Alto Garças ____/ _______ / 2022 

 

 

_____________________ 

Assinatura do candidato 


