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EDITAL 

PROCESSO SELETIVO INTERNO 001/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Colina, por meio da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, nos termos da Legislação vigente, informa que em decorrência da pandemia do 

Novo Coronavírus – COVID-19 não serão aplicadas provas presenciais referentes ao 

Processo Seletivo Interno para a 1ª Série do Ensino Médio e Curso Técnico em 

Agropecuária, da Escola Técnica Agropecuária Municipal “São Francisco de Assis”, ano 

letivo 2021. O processo seletivo adotará o critério de análise do histórico escolar. A 

classificação final vai considerar a média aritmética simples das notas das disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática do 8º Ano do Ensino Fundamental. A classificação dos 

alunos ocorrerá por meio das notas do Histórico Escolar. 

A decisão de tomar como referência as notas atribuídas até dezembro de 2019 levou 

em consideração o acesso ao conteúdo disciplinar que os candidatos tiveram no ano letivo 

anterior à pandemia do Novo Coronavírus - Covid-19. O modelo adotado no Processo 

Seletivo Interno 001/2020 segue as orientações do Governo do Estado de São Paulo, da 

Secretaria Municipal de Saúde de Colina e do Comitê de Enfrentamento ao Novo 

Coronavírus - Covid-19 quanto ao distanciamento social como forma de preservar a saúde 

dos alunos. 

Será divulgada uma lista classificatória de todos os alunos matriculados, não havendo 

a necessidade de fazer inscrição.                                   

Serão oferecidas 35 vagas para a 1ª Série do Ensino Médio e Curso Técnico em 

Agropecuária – ano letivo 2021 e os candidatos serão convocados obedecida a ordem  
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decrescente de classificação, podendo os remanescentes ser matriculados após período 

de matrícula, caso houver desistência.  

O período da reserva de vagas será do dia 02/12/2020 a 11/12/2020 das 07 às 15 horas 

na Escola Técnica Agropecuária Municipal “São Francisco de Assis”. 

O candidato classificado entre os 35 primeiros, que não efetuar a matrícula no prazo 

descrito pela escola será considerado desistente e não participará de segunda chamada, sendo 

dada a continuidade à lista de classificados. 

A divulgação do Processo Seletivo Interno ocorrerá pelos meios digitais oficiais e 

canal de comunicação via Whatsapp a partir das 08 horas do dia 01 de dezembro de 2020. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

01-Todos os alunos matriculados nos 9º anos da ETAM “São Francisco de Assis” 

estarão inscritos automaticamente, independentemente de prestarem provas de 

outras instituições de Ensino. 

 

 DAS NOTAS 

01- O critério de Classificação para o Processo Seletivo Interno constará da média 

aritmética simples das notas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática conforme 

histórico escolar do 8º ano do Ensino Fundamental do ano letivo 2019. 

 

DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

01- Os alunos serão classificados de acordo com a nota final, ou seja, da média aritmética 

simples das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 
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02- Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato 

que: 

- Obtiver maior nota na disciplina de Língua Portuguesa; 

- Obtiver maior nota na disciplina de Matemática; 

- Mais velho. 

03- Persistindo o empate, a escolha será feita a critério do Conselho de Escola. 

 

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

01- Será divulgada a classificação no dia 01 de dezembro de 2020. 

 

02 - O período da reserva de vagas será do dia 02/12/2020 a 11/12/2020 das 07 às 15 

horas na Escola Técnica Agropecuária Municipal “São Francisco de Assis”. 

 

03- O Processo Seletivo Interno por meio da análise de histórico escolar será homologado 

pelo Prefeito Municipal de Colina e pela Professora Coordenadora Responsável pelo 

Expediente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

Colina, 16 de novembro de 2020 

 

 

ETAM “São Francisco de Assis” 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Prefeitura Municipal de Colina 

Adm. 2017/2020 
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