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EDITAL Nº  077 / 2020 - 19 DE NOVEMBRO  DE 2020 

 

Dispõe sobre as inscrições e matrículas para o preenchimento de vagas para o ingresso na 1ª Série do 
Ensino Médio, através de Processo Seletivo de provas da Escola Municipal Adelino Bordignon, de Matão, 
para o ano letivo de 2021. 

Escola Municipal “Adelino Bordignon”. 
Mantenedora: Prefeitura Municipal de Matão. 
A Direção da Escola Municipal Adelino Bordignon, localizada a Avenida Daniel Antônio de Brito, 241, Nova 

Matão, COMUNICA aos interessados que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para ingresso na 
1ª série do Ensino Médio em 2021. 
 

INSCRIÇÃO GRATUITA 

 
I - INSCRIÇÕES: De 23/11/2020 a 27/11/2020. 
1- Documentação 

a) Cópia da Cédula de Identidade; 
b) Cópia da Certidão de Nascimento; 
c) Preenchimento da ficha de inscrição fornecida pela Secretaria da Escola; 
d) Declaração das escolas do Município de Matão em que está cursando o 9º ano do Ensino Fundamental no 
corrente ano. 
e) Portadores de necessidades especiais apresentarem no ato da inscrição laudo ou CID médico ( para 
planejamento e organização das provas). 
 
2- Local e Horário de Inscrição: Secretaria da Escola no horário abaixo: 
- Das 9h às 12h e 13h30min às 16h30min 

 
II - Data da Prova: Dia 04/12/2020 – (Sexta-feira) 
1- Horário da prova: Das 9 h às 11 h 

2- Local da prova: Escola Municipal Adelino Bordignon, à Avenida Daniel Antônio de Brito, 241, Nova Matão - 
Matão – SP. 
 
III - Da Prova: 
 
a) Serão realizadas provas de: 

- Língua Portuguesa: 12 questões (valendo 1 ponto cada questão) 
- Matemática: 12 questões (valendo 1 ponto cada questão) 
- História: 03 questões (valendo 1 ponto cada questão) 
- Geografia: 03 questões (valendo 1 ponto cada questão) 
- Ciências: 03 questões (valendo 1 ponto cada questão) 
- Inglês: 01 questões (valendo 1 ponto cada questão) 
- Arte: 01 questões (valendo 1 ponto cada questão) 
- Valor total da prova: 35 pontos 

 
b) Conteúdo: Versará sobre o conteúdo essencial do 6º ano ao 8º ano do Ensino Fundamental. 

 
IV - Classificação: 

Os alunos serão classificados em lista única, em ordem decrescente de pontuação.  
 

V - Critérios de Desempate: 
  No caso de haver empates de pontuação será adotado o seguinte critério: 
a) Data de nascimento em ordem decrescente (dia/mês/ano/hora/minuto). 
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VI - A lista de Aprovados será afixada no mural da Escola a partir do dia 11/12/2020. 
 
VII - Vagas: 
a) Período da Manhã: serão oferecidas até 70 vagas. 
b) Período Noturno: serão oferecidas até 35 vagas. 
 
Preenchimento das Vagas: 
- Classificação Geral na ordem de classificação. 
 
VIII - Matrículas: 
Local: Secretaria da Escola Municipal “Adelino Bordignon” 

Horário: Das 9h às 12h e 13h30min às 16h30min 

 

As matrículas serão efetuadas conforme cronograma abaixo:- 
Classificados do nº 01 ao 105 – nos dias 14, 15 e 16/12/2020. 
 
Documentos necessários:- 

✔ 1 foto 3 x 4 recente; 

✔ Comprovante de residência no Município de Matão (conta de luz, água, telefone fixo ou contrato de locação 
registrado em cartório com duas testemunhas); 

✔ Declaração de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. 
 

✔ A Segunda Chamada para matrícula será feita a partir do dia 08/01/2021 pela Secretaria da escola. 
 

IX- Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Escola. 
 
 - O candidato com necessidades educativas especiais que precise de equipamentos de atendimento ou 
tempo adicional para realização da prova, deverá informar a secretaria da escola até o último dia do período 
de inscrição, apresentando o laudo médico que comprove a sua situação;  
- Os alunos classificados e que estiverem no período noturno nesta Unidade Escolar serão chamados para 
completarem a sala do diurno de acordo com a classificação até o final do 1º semestre (havendo vaga). 
- Encerrado o prazo de inscrição, a Direção da Escola, fará publicar dentro de três dias, no mural da Escola, as 
inscrições que forem indeferidas por não cumprirem as exigências definidas neste Edital. 
 
Aos candidatos que trabalham, será fornecido atestado de comparecimento. 
 
Importante: Os candidatos deverão apresentar-se no dia da prova com meia hora de antecedência, ou seja, às 8h 
30 min, munidos da Ficha de Inscrição, Cédula de Identidade, RG Escolar com foto ou protocolo da Cédula de 
Identidade acompanhado de um documento com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha, sem os 
quais NÃO será permitida a realização da prova. 
 

 
Matão, 19 de novembro de 2020 

 
 

 
Jessé Romero Cardoso 

Diretor de Escola 


