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EDITAL – Escola Estadual JARAGUÁ Nº 01/2022 

1ª CHAMADA 

A ESCOLA ESTADUAL JARAGUÁ DE ÁGUA BOA-MT, torna público o Edital 

referente ao processo seletivo do Curso Técnico de Nível Médio em Agroecologia 

(Modalidade Integrada) – 1ª CHAMADA para o ano de 2023. 

1. DO CURSO 

O Curso Técnico de Nível Médio em Agroecologia, está adaptado ao disposto no 

parágrafo 2° do artigo 36, no parágrafo 1° do Artigo 38 e nos Artigos 39 e 42 da Lei n° 

9.394 de 20/12/1996 e ao decreto 5.154 de 23/07/2004, onde regulamentam suas 

aplicações. 

1.1. O curso será oferecido utilizando a pedagogia de alternância, amparado pelo Parecer 

01/2006 CNE/CEB. 

1.2. O Curso Técnico de Nível Médio em Agroecologia será oferecido em período integral 

de forma Integrada, e com internato. 

1.3. O curso será ministrado na Escola Estadual Jaraguá, situada na Rua Principal, 

S/N, Vila Agrovila Central no Projeto de Assentamento Jaraguá no município de 

Água Boa - MT.  

2. DA MODALIDADE DO CURSO  

2.1. O Curso Técnico de Nivel Médio em Agroecologia ocorre em período integral, na 

modalidade integrada ao ensino médio e ministrado através da Pedagogia de Alternância. 

3. DA INSCRIÇÃO  

3.1. As inscrições terão início até 09/09/2022 a 30/09/2022. 

3.2. Poderão se inscrever para o Exame de Seleção da ESCOLA ESTADUAL 

JARAGUÁ os alunos que irão concluir o 9° ano do Ensino Fundamental em Dezembro 

de 2022, com idade até 15 anos. 

3.3. Itens necessários para a inscrição: 

http://www.aguaboa.mt.gov.br/educacao/331-aberto-processo-seletivo-da-escola-do-campo-no-p-a-jaragua
http://www.aguaboa.mt.gov.br/educacao/331-aberto-processo-seletivo-da-escola-do-campo-no-p-a-jaragua


3.3.1. As inscrições poderão ser feitas pelo SITE 

https://forms.gle/88zwAZy93aF3XWPd6, obedecendo aos critérios contidos neste edital. 

Maiores informações: Secretaria da EE Jaraguá: (66) 9 9710-1341 

4. DO CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL 

4.1. As Pessoas com Deficiências deverão indicar, no formulário de inscrição, o tipo de 

atendimento necessário para a realização de suas provas, quando for o caso. O candidato 

que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá requerê-lo com 

justificativa, acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência 

(Decreto nº. 3.298 de 20/12/99), sendo que participarão do Processo Seletivo em 

igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere o conteúdo, avaliação, 

data, hora e local de realização das provas. 

4.1.1 As solicitações relacionadas a Pessoas com Deficiências ou qualquer outro 

tratamento especial deverão ser encaminhados, até 72 horas antes da realização da prova. 

5. DAS VAGAS 

5.1. Serão oferecidas 110 (cento e dez) vagas distribuídas da seguinte forma: 

MUNICIPIO VAGAS 

ÁGUA BOA 40 

GAÚCHA DO NORTE 15 

BOM JESUS DO ARAGUAIA 15 

CANARANA 15 

NOVA XAVANTINA 15 

NOVA NAZARÉ 10 

TOTAL 110 

5.1.2. O Candidato deverá concorrer ás vagas correspondentes a localidade de sua 

residência; 

5.2. Caso o número de vagas não seja completado pelos estudantes do município as vagas 

serão redistribuídas para os municípios que tiverem o maior número de inscrições, 

seguindo em ordem decrescente do número de inscrição. 

5.3. A modalidade Integrada será ministrada através da Pedagogia de Alternância, onde 

os estudantes estudam 05 dias letivos na escola em regime de internato com atividades 

nos períodos matutino, vespertino e noturno. E 05 dias letivos nas suas comunidades 

divididos entre trabalhos práticos e teóricos. 

6. DO EXAME DE SELEÇÃO 

6.1. Modalidade Integrada: O Exame de Seleção consistirá de dois instrumentos de 

avaliação de natureza quantitativa e qualitativa, de caráter eliminatório e classificatório, 

conforme informações abaixo: 

6.1.1. Instrumento de natureza quantitativa: Prova Escrita será composta de duas 

partes, sendo a primeira constituída de uma Redação de no máximo 30 (trinta) linhas, e a 

segunda de questões de Matemática. A prova terá duração de 3 (três) horas, sendo que o 

candidato só poderá entregar a prova 1 (uma) hora após o início. Não sendo permitido ao 

candidato levar o Caderno de Questões. O conteúdo programático da prova de 

https://forms.gle/88zwAZy93aF3XWPd6


Matemática contempla: equação de primeiro grau, fração, regra de três, porcentagem, 

cálculo de área de figuras geométricas regulares e unidades de medida. 

6.1.2. A prova escrita será constituída pela redação no valor de 30 (Trinta) pontos, e 20 

(vinte) questões de matemática, no valor de 1 (um) pontos cada, constando 4 (quatro) 

alternativas para cada questão.  

6.1.3. Instrumento de natureza qualitativa: Se constituirá de entrevista. A Entrevista 

será realizada com base em um questionário sócio econômico e cultural, elaborado e 

avaliado pela comissão do processo seletivo. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

7.1. Para cada um dos instrumentos de avaliação especificados no item 06 será atribuída 

uma nota, sendo que a nota final do candidato será obtida através da soma das notas da 

Prova Escrita (PE) de 0 a 50, e a ENTREVISTA (E) de 0 a 50, obedecendo a seguinte 

fórmula: Nota Final = [(PE) + (E)]. A classificação dos candidatos dar-se-á por ordem 

decrescente da nota, até o limite de vagas estabelecido para o cada município. 

7.1.2. Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, na ordem 

a seguir: 

a. nota da entrevista; 

b. nota da redação; 

c. nota da matemática; 

d. maior idade; 

 

PARAGRAFO ÚNICO: O Candidato que não fizer a redação, não comparecer à 

entrevista ou obter nota zero em matemática, estará automaticamente eliminado. 

8. DAS DATAS DA PROVA 

8.1. Data e horário de realização da Prova Escrita: Será realizada no dia 09 de 

outubro de 2022 (Domingo), com início impreterivelmente ás 08h30min e término as 

11h30min, na escola em que fez a inscrição. 

8.2. Data e horário de realização da Entrevista: Será realizada no dia 09 de outubro 

de 2022, com início imediatamente após o término da prova escrita, até as 17h00min. 

PARAGRÁFO ÚNICO: A duração média da entrevista de cada candidato será de até 15 

(Quinze) minutos. 

 

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

9.1. A publicação do resultado final com os aprovados no teste seletivo para ingresso no 

curso Técnico em Agroecologia da Escola Estadual Jaraguá e acontecerá no dia 21 de 

outubro de 2022, através de edital publicado no site oficial da SEDUC-MT 

http://www3.seduc.mt.gov.br/  

10. DA MATRÍCULA  

http://www3.seduc.mt.gov.br/


10.1. A matrícula em 1ª chamada dos (as) candidatos (as) classificados (as) no Exame de 

Seleção acontecerá entre os dias 09 e 13 de janeiro de 2023, na respectiva escola. 

10.1.1 A matricula de 2ª chamada dos (as) candidatos (as) classificados (as) acontecerá 

entre os dias 16 e 27 de janeiro de 2023, na respectiva escola.  

Parágrafo único: Para a convocação dos estudantes em segunda chamada será obedecida 

a ordem de classificação por município e ainda a disponibilidade de vagas nos 

alojamentos, tanto masculino, quanto feminino. Caso não haja classificados num 

determinado município será convocado um estudante de outro município levando em 

consideração o maior número de inscrições, seguindo em ordem decrescente. 

10.1.2. Os (as) candidatos (as) classificados (as) no Exame de Seleção deverão apresentar 

os seguintes documentos originais com cópia no ato da matrícula: 

1. Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Fundamental; 

2. Cédula de Identidade (RG) (na falta utilizar a certidão de Nascimento) 

3. CPF (Cadastro de Pessoa Física) 

4. 02 ( Duas) fotografias 3x4 cm; 

5. Comprovante de residência no município para onde concorreu à vaga; 

6. Declaração expedida por entidade ou órgão ligado a atividade rural ( 

Exemplo: cooperativa, sindicato rural ou INCRA), que comprove que o 

candidato possui vinculo com o meio rural ou local onde possa 

desenvolver as atividades propostas pelo curso; 

7. Termo de compromisso da família (assinado pelo pai, mãe ou responsável, 

na Escola no momento da matrícula). 

11 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção. 

Este edital entra em vigor a partir da data da sua publicação. 

Água Boa – MT, 15 de Setembro  de 2022. 


