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Edital nº 001/CETI DIDÁCIO SILVA novembro de 2021. 

 

1 -DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Este Edital dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos do processo 

seletivo do Ensino Médio do CETI Didácio Silva para o ano letivo de 2022 para série do 

1º ano do Ensino Médio.  

1.1 -Serão ofertadas 120(CENTO E VINTE)vagas para o 1ºano do ensino médio; 

1.4-O teste seletivo de que trata o presente edital terá validade apenas para o preenchimento das 

vagasreferentes ao ano letivo de 2022. 

1.5-A seleção será com base no conhecimento, aferido por meio de aplicação de provas virtuais 

objetivas, através do aplicativo Google Classroom; 

1.6-O desenvolvimento da etapa relativa ao exame de conhecimentos será de 

Responsabilidadetécnica e operacional do CETI Didácio Silva; 

 

2 -DAS INSCRIÇÕES 

2.1 -As inscrições dos candidatos para o preenchimento de vagas ofertadas será no período de 10 

de novembro a 19 de novembrode 2021,PRESENCIALMENTE NA ESCOLA das 08h as 16h. 

2.2 -O pedido de inscrição implica na aceitação de todos os termos e condições prescritas neste 

edital; 

2.3- Os candidatos à vaga do 1º ano (ensino médio) poderão realizar asInscriçõespara este teste 

seletivo SOMENTEse tiverem a idade de 15 anos incompletos na data da matrícula, ou ainda que 

irá completar 15 anos nodecorrer de 2022; 

2.4 –Se depois de efetuada a matrícula os responsáveis apresentarem documentação que 

comprove tais pendências descritas no item acima, o candidato terá sua matrícula cancelada. 

2.5–A inscrição para o processo seletivo ocorrerá exclusivamente através do site 

www.seducpi.gov.br/matricula. 

2.6 - A divulgação do resultado do teste seletivo será publicado no site da 

SEDUCwww.seducpi.gov.br/matricula. 

 

 

3 -REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO 

http://www.seducpi.gov.br/matricula
http://www.seducpi.gov.br/matricula
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3.1-Ter concluído ou estar cursando o 9º ano (8ª Série) do Ensino Fundamental, para matricular-se 

no 1º ano do Ensino Médio;  

 

4 -DA SELEÇÃO 

4.1 -A seleção dos candidatos ao ingresso no CETI Didácio Silva será realizada através do teste 

seletivo virtual, para ambos os sexos; 

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

decrescente, até o limite das vagas oferecidas; 

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

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

CLASSIFICADOS; 

4.4 –Nos eventuais casos de desistência ou de desclassificação, os candidatos poderão ser  

Chamadospara o preenchimento das vagas. 

 

5-DAS VAGAS 

5.1-Serão120vagas para o 1º ano do Ensino Médio; 

5.2- Serão destinadas 10% das vagas previstas para pessoas com Deficiência (PCD). 

 

6-DO TESTE SELETIVO 

6.1-O teste seletivotem caráter seletivo-classificatório para preenchimento das vagas, conforme 

estabelecido por este edital; 

6.2-As provas serão realizadas no dia 26 de Novembro de 2021(sexta-feira)eterá duração de 

03h30min das 08h00minàs 11h30min,através do aplicativo Google Classroom 

6.3-Os candidatos deverão acessar o link através do INSTAGRAM @cetididaciosilva 30 (trinta) 

minutos antes do início das provas. 

.6.4- A prova terá 40(quarenta) questões sendo: 20 (VINTE) questões de Matemática20 (VINTE) 

questões de Português e 01 redação.As questões serão de múltipla escolha, com 04alternativas 

(da letra “A” a letra “D”). 

6.5-O testeseletivo terá por objetivo selecionar e oportunizar aos candidatos oacesso nesta 

instituição de ensino de uma forma mais justa. 

6.6-Será constituído pelas seguintes provas escritas: Português; Redação e Matemática; 
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6.7–As provas e respectivos gabaritos serão organizados pela comissão de aplicação e correção 

do teste seletivo, com base no conteúdo programático constantes nos anexos 01 e 02 deste edital; 

6.8-O conteúdo programático tem caráter nacional eéelaborado com fundamento nos programas 

oficiais de ensino referente às séries/ciclos cursados; 

6.9-O candidato deverá permanecer logado na prova por um período mínimode01(uma) hora, após 

o início da mesma; 

6.10-Não será permitido o uso de celular, calculadoras, relógiocom calculadoras, e qualquer outro 

tipo de aparelho eletroeletrônico. 

6.11-A nota final do teste seletivoserá obtida através da média aritmética simples das notas das 

duas provas; 

6.12-Será considerado reprovado do teste seletivo, o candidato que: 

6.13-Tentar utilizar meios ilícitos para a solução das questões da prova; 

6.14-Contrariar as determinações da comissão de aplicação de provas; 

6.15-Faltar a qualquer prova; 

6.16–Os candidatos poderão ser chamados para o preenchimento das vagas remanescentes, caso 

haja vagas, respeitando rigorosamente a classificação obtida pelo candidato; 

6.17-Serão asseguradas as vagas por ordem de classificação aos presentes até o número de 

vagas existentes, dentro do limite ofertado neste edital; 

 

7. MATRÍCULA 

7.1 -Serão relacionados para a matrícula os candidatos aprovados no teste seletivoe classificados 

dentro do número de vagas disponibilizadas de acordo com o que estabelece o item 6 do presente 

edital; 

7.2-Além dos documentos já exigidos para a inscrição, o responsável pelo candidato deverá 

entregar no ato da matrícula: 

7.3-Documento de transferência ou atestado de transferência original, fornecido pela escola de 

origem: 

7.4-Cópia da certidão de nascimento; 

7.5 - Cópia do RG / Cópia do CPF; 

7.6 - Cópia do Bolsa família se tiver  

7.7 – Cópia do cartão do SUS;Cópia do cartão de vacina  

7.8- Cópia de comprovante de residência com CEP; 
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7.9-Duas (02) fotos 3 x 4 recentes; 

7.10-Declaração de aprovação, devidamente assinado pela escola de origem; 

 

7.11-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. 

 

8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

8.1 -O teste seletivoterá validade apenas para o ingresso no ano letivo 2022; 

8.2 -Será considerado inabilitado para a matrícula, o candidato que cometer qualquer ato de 

indisciplina durante a realização do teste seletivo,e ocorrendo a indisciplina em recinto de prova a 

inabilitação será sumária; 

8.3 -Serão considerados desistentes,os candidatos inscritos que não acessarem o link do teste 

seletivono dia e horário previsto para a realização das provas; 

8.4-O resultado final do concurso de admissão, com a relação dos candidatos que preencherão as 

vagas será divulgado 29 de novembro de 2021 (Divulgação do site da SEDUC 

www.seducpi.gov.br/matricula 

Teresina-PI, novembro 2021 
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ANEXO I 

EVENTOS HORÁRIO DATA 

 

Inscrições para o teste 

seletivo. 

 

 

 

 

10 de novembro a 19 de 

novembro de 2021 

(Exclusivamente no site da 

SEDUC 

www.seducpi.gov.br/matricula)  

 

Provas de Língua 

Portuguesa, Matemática e 

Redação. 

 

 

 

Das 8:00h as 11:30h 

 

 

26 de novembrode 

2021(segunda-feira) 

 

 

Divulgação do resultado 

final do teste seletivo, relação 

final dos candidatos 

habilitados à matrícula. 

 

  

29 de novembro de 2021 

(Divulgação do site da SEDUC 

www.seducpi.gov.br/matricula) 

 

Matrícula dos aprovados 

 

  

30 de novembro a 30 de 

Dezembro de 2022 

http://www.seducpi.gov.br/matricula
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CONTEUDO PROGRAMATICO 

DISCIPLINA CONTEUDO 

PORTUGUES 

 CONJUNÇÕES COORDENADAS 

 CONJUNÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS 

 POLISSEMIA 

 SINONIMIA 

 VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS  

 LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  

 PRONOMES RELATIVOS E OBLÍQUOS 

 NOÇÕES DE SEMÂNTICA 

 TIPOS TEXTUAIS : NARRATIVO ; DESCRITIVO E DISSERTATIVO 

REDAÇÃO 
 GÊNERO TEXTUAL: RELATO DE MEMÓRIA (1ºANO) 
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MATEMATICA 

 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO (GRÁFICOS E TABELAS) 

 SISTEMA DE EQUAÇÃO 1º GRAU  

 UNIDADE DE MEDIDA DE COMPRIMENTO 

 GEOMETRIA PLANA: ÁREA E PERÍMETRO 

 PLANO CARTESIANO 

 RAZÃO E PROPORÇÃO 

 ÂNGULOS DE UM TRIANGULO 

 VOLUME DO PARALELEPÍPEDO E CUBO 

 


