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III. Instituir a Comissão Coordenadora responsável pela elaboração das normas e pelo acompanhamento da execução e da seleção, 
fi cando, desde já, designados os seguintes membros sob a presidência do Secretário Executivo de Educação Profi ssional:

NOME CARGO MATRÍCULA

Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Secretário Executivo de Educação Profi ssional 103.791-9
Luciane Alves Santos Pulça Gerente Geral da Educação Profi ssional 129.941-7
George Bento Catunda Gestor da Educação a Distância 329.775-6
Mauro de Pinho Vieira Analista de Tecnologia e Inovação 275.564-5
Eber Gustavo da Silva Gomes Técnico em Acompanhamento e Gestão 277.850-5
Andréia de Andrade Guerra Técnico Administrativo, Organizacional e Logístico 316.563-9
Carlos Antônio da Cunha Silva Técnico Administrativo, Organizacional e Logístico 180.264-0

IV. Nomear o Coordenador de cada Polo descentralizado como representante da Comissão Coordenadora responsável pelo 
acompanhamento dos trabalhos referentes ao processo de seleção dos referidos cursos.

V. Estabelecer que seja de responsabilidade da Secretaria Executiva de Educação Profi ssional, a execução de todo processo seletivo 
de que trata esta portaria, tais como: elaboração do edital; inscrição do candidato; aplicação e correção das provas; divulgação dos 
resultados; além de todos os comunicados que se fi zerem necessários.

VI. O candidato que vier a ser aprovado efetuará a sua matrícula no Polo descentralizado escolhido para a realização dos cursos, no 
horário previamente determinado, obedecendo aos critérios de desempate para preenchimento das vagas existentes.

VII. Revogam-se as disposições em contrário. 

VIII. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDITAL

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO, através da Secretaria Executiva de Educação Profi ssional, torna público o Edital 
para Preenchimento de 3.725 (três mil setecentas e vinte e cinco) vagas em Cursos Técnicos de Nível Médio, na Modalidade a 
Distância, ministrados pelas Escolas Técnicas Estaduais Professor Agamemnon Magalhães e Almirante Soares Dutra do Estado de 
Pernambuco.

1. Das Disposições Preliminares

O processo seletivo regido por este Edital visa o preenchimento de 3.725 (três mil setecentas e vinte e cinco) vagas para alunos nos 
cursos de Educação Profi ssional Técnica a Distância, nas formas de organização subsequente e concomitante, consonantes com a 
relação dos Polos descentralizados, observadas as distribuições de vagas/lotação previstas no ITEM 13 deste edital, em que oitenta por 
cento (80%) das vagas de cada Polo deverão ser ocupadas prioritariamente por alunos oriundos de Escolas Públicas.

2. Dos Procedimentos para Inscrição
As inscrições poderão ser efetuadas exclusivamente via Internet (Rede Mundial de Computadores), no endereço eletrônico www.
educacao.pe.gov.br, no período de inscrição de candidatos defi nido no item 14 deste edital, mediante cadastramento eletrônico, seguido 
do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

a. Para os interessados que não dispuserem de acesso à internet, os Polos descentralizados relacionados no ITEM 15 deste edital, 
disponibilizarão um local de apoio, com computadores, para que seja efetuada a inscrição, no período indicado neste edital (exceto 
sábados, domingos e feriados), das 18h às 20h.
b. A data/horário de realização da prova será agendado pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição.
c. O candidato poderá se inscrever para apenas uma opção de curso/polo/turno, dentre aquelas relacionadas no ITEM 13.
d. A inscrição de cada candidato estará vinculada ao seu CPF (Cadastrado de Pessoas Físicas) fornecido pelo Ministério da Fazenda e 
não poderá sofrer quaisquer tipos de alterações após a confi rmação da mesma.
e. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização do processo seletivo deverá, durante o 
período de inscrição, protocolar na SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, localizada na Av. Afonso Olindense, 
1513, Bloco I, Várzea-Recife/PE, CEP.: 50.810-900 ou encaminhar por correspondência registrada com aviso de recebimento, 
requerimento indicando claramente quais os recursos que de necessita (materiais, equipamentos, etc.), acompanhado de atestado 
médico com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doenças (CID). Somente serão aceitos 
recursos postados ou protocolados durante o período de inscrição.
f. A solicitação por parte da pessoa com defi ciência ou portador de necessidades especiais será atendida observando-se os critérios de 
viabilidade e razoabilidade. A não solicitação de condições ou recursos especiais implica na impossibilidade de atendimento personalizado 
na medida das necessidades do candidato.
g. O candidato com defi ciência que necessitar de tempo adicional para realização de provas deverá requerê-lo, com justifi cativa 
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua defi ciência, no prazo estabelecido no edital do concurso, de acordo 
com o art. 40, § 2º, do Decreto nº 3.298/99.
h. O candidato com defi ciência que não informar suas necessidades especiais receberá o mesmo tratamento e condições dispensadas 
às pessoas sem defi ciência.
i. O candidato com defi ciência participará do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere 
ao conteúdo, avaliação, data, horário e local de realização da prova.
j. Apenas será aceita uma única inscrição para cada candidato.
k. Uma mesma pessoa somente poderá manter uma matrícula ativa nos cursos da Educação Profi ssional a Distância ofertados pelo 
governo do Estado de Pernambuco. Caso o candidato(a) já seja aluno(a) deste programa, tendo sido aprovado(a) e classifi cado(a) neste 
certame, e venha a efetuar sua nova matrícula, estará, nesse ato, optando pelo cancelamento do vínculo anterior.
l. A inscrição do candidato implicará na sua integral adesão a todas as regras estabelecidas neste Edital que disciplinam o presente 
certame. 
m. Não será cobrada taxa de inscrição.
n. Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao estabelecido neste Edital.

3. Do Processo Seletivo
a. O processo seletivo de que trata o presente Edital será realizado em etapa única.
b. A etapa única será constituída de Provas Objetivas de caráter eliminatório e classifi catório.
c. As Provas Objetivas serão constituídas de Língua Portuguesa e Matemática, com os respectivos conteúdos programáticos relacionados 
no ITEM 16 deste edital.
d. As Provas Objetivas poderão ser realizadas no formato impresso ou eletrônico, a critério exclusivo da comissão coordenadora.

4. Dos requisitos para inscrição
O candidato, para ter sua inscrição validada, deverá ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 2.o ou 3.o ano do ensino médio, 
em qualquer uma de suas formas (Regular, Integral, EJA-médio ou Travessia).

5. Da Prova Objetiva
a. A prova será constituída de 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas 
para cada uma delas, na qual apenas uma será correta, abrangendo os conteúdos relativos às disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática, especifi cados no ITEM 16.
b. Cada disciplina constará de 10 (dez) questões objetivas de múltipla escolha valendo 1,0 (um) ponto cada questão, perfazendo um 
total de 10 (dez) pontos máximo por disciplina. A nota da prova será a soma dos pontos obtidos nas questões respondidas corretamente, 
expressa na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 
c. A prova objetiva terá duração de 60 (sessenta) minutos, contados a partir da abertura eletrônica da prova para o candidato, ou da 
autorização de início proferida pelo fi scal da sala.
d. A prova objetiva será realizada na data/horário/local indicado no cartão de inscrição, não sendo permitidas quaisquer alterações.
e. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identifi cação correta do local de realização da prova.

6. Da Realização das Provas 
a. Durante a aplicação das provas, será expressamente proibido o uso de corretivos, óculos escuros, chapéu, boné ou similar; máquina 
de calcular, régua, transferidor, compasso, livros ou similares, controle remoto, alarme de carro, Pager, beep ou quaisquer outros 
equipamentos que venham comprometer o processo. 
b. Depois de identifi cado e instalado na sala de provas, o candidato não poderá consultar nenhum material de estudo ou de leitura durante 
a realização das mesmas ou enquanto aguardar o horário de inicio;
c. O candidato deverá se apresentar no local da prova com 30 (trinta) minutos de antecedência e munido do documento de identifi cação, 
com foto, expedido por órgão ofi cial, cartão de inscrição e caneta esferográfi ca de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
d. Serão considerados documentos de identifi cação para ingresso nos locais de realização das Provas Objetivas: carteiras expedidas 
pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública/Defesa Social, pelos Institutos de Identifi cação e pelo Corpo de 
Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fi scalizadores de exercício profi ssional (ordens, conselhos, etc.), 
passaporte, certifi cado de Reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, 
por lei federal, valham como identidade, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação; desde que documentos com FOTO e 
dentro da validade.
e. Todos os candidatos terão suas Provas Objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico.
f. Para obter pontuação na questão, o candidato deverá marcar uma, e somente uma, das alternativas.
g. Será atribuída nota zero à questão que não apresentar nenhuma resposta assinalada, apresentar emenda, rasura ou contiver mais de 
uma resposta assinalada ou não coincidente com o gabarito ofi cial.

PORTARIA SE-Nº 1289 DE 28 DE 02 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495, de 
01.03.11, conforme artigo 2º, da Lei Complementar nº 179, de 11.07.11, alterado pela Lei Complementar nº 207, de 31.08.12, resolve 
alterar a carga horária semanal de 30 para 40 horas, passando da nomenclatura NBE/EB3/IV/A, para NB4/EB3/IV/A de MARIA LUCIA DA 
SILVA, Auxiliar Administrativo Educacional, matrícula nº 141.065-2, na Escola de Referência em Ensino Médio Dr. Alexandrino da Rocha, 
no município de Bonito, GRE da Mata Centro, a partir de 01/03/2013, SIGEPE nº 0517460-5/2012.

PORTARIA SE-Nº 1290 DE 28 DE 02 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495, de 
01.03.11, conforme artigo 2º, da Lei Complementar nº 179, de 11.07.11, alterado pela Lei Complementar nº 207, de 31.08.12, resolve 
alterar a carga horária semanal de 30 para 40 horas, passando da nomenclatura NME/EM1/I/A, para NM4/EM1/I/A de ELISSANDRA 
NEVES DOS SANTOS, Assistente Administrativo Educacional, matrícula nº 303.674-0, na Escola Sylvio Rabello, no município de Recife, 
GRE do Recife Norte, a partir de 01/03/2013, SIGEPE nº 0525904-7/2012.

PORTARIA SE-Nº 1291 DE 28 DE 02 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495, de 
01.03.11, conforme artigo 2º, da Lei Complementar nº 179, de 11.07.11, alterado pela Lei Complementar nº 207, de 31.08.12, resolve 
alterar a carga horária semanal de 30 para 40 horas, passando da nomenclatura NBE/EB1/III/A, para NB4/EB1/III/A de MARIA JOSÉ 
DA SILVA, Auxiliar Administrativo Educacional, matrícula nº 131.722-9, na Escola São Bento, no município de Olinda, GRE Metrpolitana 
Norte, a partir de 01/03/2013, SIGEPE nº 0487969-7/2012.

PORTARIA SE-Nº 1292 DE 28 DE 02 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495, de 
01.03.11, conforme artigo 2º, da Lei Complementar nº 179, de 11.07.11, alterado pela Lei Complementar nº 207, de 31.08.12, resolve 
alterar a carga horária semanal de 30 para 40 horas, passando da nomenclatura NME/EM1/I/A, para NM4/EM1/I/A de RAPHAEL 
FERREIRA RIBEIRO, Assistente Administrativo Educacional, matrícula nº 299.938-2, na Escola Professora Inês Borba, no município de 
Olinda, GRE Metropolitana Norte, a partir de 01/03/2013, SIGEPE nº 0478637-8/2012.

PORTARIA SE-Nº 1293 DE 28 DE 02 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495, de 
01.03.11, conforme artigo 2º, da Lei Complementar nº 179, de 11.07.11, alterado pela Lei Complementar nº 207, de 31.08.12, resolve alterar a 
carga horária semanal de 30 para 40 horas, passando da nomenclatura NME/EM1/II/A, para NM4/EM1/II/A de MARIA DEUSDETE DA SILVA 
ROCHA, Assistente Administrativo Educacional, matrícula nº 146.088-9, na Escola de Referência em Ensino Médio Professora Edite Matos, 
no município de Santa Maria da Boa Vista, GRE do Sertão do Médio São Francisco, a partir de 01/03/2013, SIGEPE nº 0487634-5/2012.

PORTARIA SE Nº 1294 DE 28 DE 02 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495, de 
01.03.11, tendo em vista o disposto no Artigo 1º, da Lei nº 10.335, de 16.10.89, resolve elevar a carga horária mensal de BRUNO 
FONSECA, Professor LP, Classe I, FS-A, matrícula nº 277.788-6, em regência de classe, de 150 para 200 horas aulas mensais, na 
disciplina de História, localizada na Escola Professor Fernando Mota, na GRE Recife Sul, a partir de 01.08.12 SIGEPE nº 0472026-3/12.

PORTARIA SE Nº 1295 DE 28 DE 02 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495 de 
01.03.11, com base na Lei nº 10.335, de 16.10.89, considerando o Artigo 1º da Lei Complementar nº 154, de 26.03.10 resolve remover 
AMANDA FERREIRA TAVARES DE MELO, Professor LPE, Classe I, FS-A, matrícula nº 240.467-2, da Escola Professor Leal de 
Barros, da GRE Recife Sul, para a Equipe Técnica da Gerência de Políticas Educacionais do Ensino Médio, da Secretaria Executiva de 
Desenvolvimento da Educação, e atribuir remuneração equivalente a 200 horas aulas mensais, enquanto permanecer na função, a partir 
de 16.01.13. SIGEPE nº 0412518-3/13.

PORTARIA SE Nº 1296 DE 28 DE 02 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495 de 01.03.11, 
com base na Lei nº 11.329, de 16.01.96, resolve remover ELAINE CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, Professor LP, Classe I, FS-A, matrícula 
nº 271.046-3, em regência de classe, da Escola 10 de Agosto, no município de São Lourenço da Mata, com 150 horas aulas mensais, na 
disciplina de Português, para a Escola Vale das Pedreiras, no município de Camaragibe, a partir de 05.03.12. SIGEPE nº 0433500-6/12.

PORTARIA SE Nº 1297 DE 28 DE 02 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495, de 
01.03.11, com base na Lei nº 11.329, de 16.01.96, resolve remover VALERIA DUARTE DE FREITAS, Professor LP, Classe III, FS-A, 
matrícula nº 136.789-7, em regência de classe, da Escola Divina Providência, no município de Jaboatão dos Guararapes, com 150 horas 
aulas mensais como Professor Polivalente, para a Escola Professor Agamenon Magalhães, no município de São Lourenço da Mata, a 
partir de 02.02.12. SIGEPE nº 0445700-2/12.

PORTARIA SE Nº 1298 DE 28 DE 02 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495 de 
01.03.11, com base na Lei nº 11.329, de 16.01.96, resolve localizar EDERVAL SOARES TRAJANO DA SILVA, Professor LPE, Classe I, 
FS-A, matrícula nº 254.214-5, em regência de classe, na Escola Doutor Fernando Pessoa de Melo, no município de Quipapá, com 200 
horas aulas mensais, na disciplina de História, a partir de 02.01.12. SIGEPE nº 0492400-1/12.

PORTARIA SE Nº 1299 DE 28 DE 02 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495, de 
01.03.11, tendo em vista o disposto no Artigo 1º, da Lei nº 10.335, de 16.10.89, resolve elevar a carga horária mensal de MARIA 
CRISTINA TIMOTEO DE LIRA, Professor LPE, Classe IV, FS-A, matrícula nº 111.669-0, em regência de classe, de 150 para 200 horas 
aulas mensais, em Disciplinas Pedagógicas, localizada na Escola Dona Leonor Porto, no município de Jaboatão dos Guararapes, a partir 
de 02.02.11. SIGEPE nº 0456178-4/12.

PORTARIA SE Nº 1300 DE 28 DE 02 DE 2013.

A GERENTE GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SE nº 1495 de 
01.03.11, com base na Lei nº 6123, de 20.08.68, resolve remover NOEME MARIA DA CONCEIÇÃO, Auxiliar de Serviços Administrativos 
Educacionais, Classe III, FS-A, matrícula nº 146.385-3, da Escola Conselheiro Samuel Mac Dowell, com 40 horas semanais, para a 
Escola Vale das Pedreiras, ambas no município de Camaragibe, a partir de 23.10.10. SIGEPE nº 0442441-1/11.

RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 1299 de 24.02.11, referente a MARIA CRISTINA TIMOTEO DE LIRA, matrícula nº 111.669-0.

Onde se lê: 200 horas aulas mensais.

Leia-se: 150 horas aulas mensais.

PORTARIA-SE N° 1301 DE 28 DE FEVEREIRO 2013.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e em obediência a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 
- Lei nº 9.394/96 e alterações, 

RESOLVE: 

I. Tornar pública através de EDITAL as inscrições para SELEÇÃO de candidatos, destinado ao preenchimento de vagas nos cursos 
de Educação Profi ssional Técnica de Nível Médio a Distância nos polos descentralizados, nas formas de organização subsequente e 
concomitante, consonantes disposições previstas no Edital. 

II. Determinar que a seleção pública de que trata o item anterior seja de caráter classifi catório e eliminatório atendendo a legislação em vigor. 
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Bom Jardim
Manhã - - - - - - -
Tarde 10 - 10 10 20 20 20
Noite 10 - 10 10 20 20 20

Cabo de 
Santo 

Agostinho

Manhã - - - - - - -
Tarde - - - - - - -
Noite 5 - 5 - 5 5 5

Cabrobró
Manhã - - - - - - -
Tarde - - - - - - -
Noite 10 - 10 10 20 20 20

Caruaru
Manhã - - - - - - -
Tarde 10 - 10 10 20 20 20
Noite 10 - 5 5 10 10 10

Escada
Manhã - - - - - - -
Tarde 10 10 5 5 10 10 10
Noite 10 10 5 5 10 10 10

Fernando de 
Noronha

Manhã - - - - - - -
Tarde - 5 5 - 5 5 5
Noite - 10 5 5 10 10 10

Floresta
Manhã - - - - - - -
Tarde 10 - 5 10 5 5 5
Noite 5 - 5 - 5 5 5

Garanhuns
Manhã - - - - - - -
Tarde 10 5 10 5 15 15 15
Noite - 10 5 5 5 5 5

Itacuruba
Manhã - - - - - - -
Tarde 5 - 10 5 15 10 15
Noite 5 - 5 5 5 15 10

Itapissuma
Manhã - - - - - - -
Tarde - - - - - - -
Noite 20 - 15 15 30 30 30

Jaboatão dos 
Guararapes/ 

Piedade

Manhã - - - - - - -
Tarde 15 15 15 15 30 30 30
Noite - - - - - - -

Nazaré da 
Mata

Manhã - - - - - - -
Tarde 15 - 15 15 15 15 15
Noite 15 - 10 10 15 15 15

Olinda / 
Jardim Brasil I

Manhã - - - - - - -
Tarde - - - - - - -
Noite 15 15 15 15 30 30 30

Ouricuri
Manhã        
Tarde 5 - 10 10 15 10 10
Noite 10 - 10 5 10 5 5

Palmares
Manhã - - - - - - -
Tarde 10 - 10 10 15 10 15
Noite 10 - 5 - 5 5 5

Paudalho
Manhã - - - - - - -
Tarde 15 15 15 15 30 30 30
Noite 15 15 15 15 30 30 30

Petrolina
Manhã - - - - - - -
Tarde 5 15 10 10 5 5 5
Noite 5 15 10 10 5 5 5

Recife / 
ETEPAM / 

Encruzilhada

Manhã 5 5 5 5 5 - -
Tarde 5 5 5 5 5 5 5
Noite 5 5 5 5 5 5 5

RECIFE / 
ETEASD / 

Santo Amaro

Manhã - - 15 15 - - 30
Tarde 15 15 - - - 30 -
Noite - - - - 30 - -

São José do 
Egito

Manhã - - - - - - -
Tarde 5 - 5 - 5 5 5
Noite 5 - 5 5 5 5 5

Salgueiro
Manhã - - - - - - -
Tarde - - - - - - -
Noite 5 - 5 - - 5 5

Serra Talhada
Manhã - - - - - - -
Tarde 5 5 15 15 5 10 10
Noite 10 10 10 10 10 10 10

São Lourenço 
da Mata

Manhã - - - - - - -
Tarde - - - - - - -
Noite 30 - 15 15 30 30 30

Surubim
Manhã - - - - - - -
Tarde 5 - 5 5 10 10 30
Noite 5 - 10 10 25 25 35

Tabira
Manhã - - - - - - -
Tarde 15 - 10 10 20 25 15
Noite 10 - 10 10 15 5 5

Vitória de 
Santo Antão

Manhã - - - - - - -
Tarde - - - - - - -
Noite 30 - 15 15 30 30 30

b. Os cursos exigem frequência semanal ao Polo descentralizado, escolhido no ato da inscrição, no dia da semana indicado para cada 
curso, conforme tabela abaixo:

Segunda-feira Técnico em Biblioteca
Técnico em Serviços de Restaurante e Bar (Serviços de R&B)

Terça-feira Técnico em Logística
Técnico em Recursos Humanos (RH)

Quarta-feira Técnico em Administração
Quinta-feira Técnico em Informática
Sexta-feira Técnico em Segurança do Trabalho

c. Os cursos não têm previsão para período de férias.
d. Os alunos dos Cursos Técnicos em Serviços de Restaurante e Bar e Segurança do Trabalho terão que cumprir carga-horária de 
aulas práticas/estágios fora do encontro presencial no Polo, em local e horário a ser defi nido pela coordenação do curso.

14. Do Cronograma de Execução:

EVENTO DATA/PERIODO
Divulgação do Edital do Processo Seletivo 01/03/2013
Período de inscrição dos candidatos 04/03/2013 a 07/03/2013
Realização das Provas Objetivas 11/03/2013 a 26/03/2013
Divulgação do Resultado 27/03/2013
Recebimento de Recursos 28/03/2013
Resposta aos Recursos 01/04/2013
Divulgação do Resultado Defi nitivo (após os recursos) 01/04/2013
Período de matricula 02/04/2013 a 05/04/2013
Divulgação do Resultado – 1.o remanejamento 06/04/2013
Período de matrícula – 1.o remanejamento 08/04/2013 a 12/04/2013
Início das aulas 15/04/2013

h. Caso a prova seja realizada no formato impresso, o candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a folha 
de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, o qual deverá proceder em conformidade com as instruções específi cas contidas neste edital e na folha 
de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
i. Caso a prova seja realizada no formato impresso, será de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento 
indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas àquelas que estiverem em desacordo com este edital e/ou com 
a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada e/ou campo de marcação não preenchido integralmente.
j. Caso a prova seja feita no formato impresso, o candidato não deverá amassar molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danifi car a 
sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.
k. Em nenhuma hipótese, será permitido ao candidato ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões 
ou outros materiais não permitidos;
l. Não será permitido que outras pessoas assistam o candidato em nenhuma hipótese, exceto a assistência do fi scal de prova devidamente 
habilitado;
m. O resultado fi nal do Certame será divulgado no endereço eletrônico www.educacao.pe.gov.br, no período informado no item 14 
deste edital;
n. Não será permitido o acesso do candidato ao prédio de realização da prova, portando telefone celular, Pager, walkman, MP3-player, 
Ipod, disckman, ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, sob pena de eliminação da prova;
o. É vedado o ingresso de candidato portando arma no local de realização de prova.

7. Da Eliminação
Será eliminado do processo seletivo, o candidato que:
a. Durante a realização das provas, for surpreendido em qualquer tipo de comunicação com outras pessoas, verbalmente ou por escrito 
ou transgredir item 6 do presente edital.
b. Obtiver pontuação total nas Provas Objetivas menor que vinte por cento. 
c. Obtiver pontuação zero em qualquer uma das duas disciplinas que compõem a Prova Objetiva.
d. Não comparecer para a realização da Prova Objetiva, no local, data e horário previamente agendado. 
e. Afastar-se das salas de provas durante sua realização, sem autorização ou desacompanhado do fi scal;
f. Utilizar-se de expediente ilícito para inscrição ou para a realização das provas;
g. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h. Deixar a sala da prova, após a conclusão da mesma, sem entregar o Cartão Resposta e o Caderno de Questões, caso a prova seja 
realizada no formato impresso;
i. Deixar a sala da prova, após a conclusão da mesma, sem efetuar o correto salvamento e envio do gabarito virtual, caso a prova seja 
realizada no formato eletrônico;
j. Deixar a sala da prova, após a conclusão da mesma, sem devolver a folha para anotações e cálculos.
k. Prestar informações inverídicas a qualquer tempo do certame.

8. Da Aprovação, Classifi cação e Desempate
a. Os candidatos não eliminados serão considerados aprovados.
b. Os candidatos aprovados serão classifi cados, por polo/curso/turno, em ordem decrescente da nota total obtida na Prova Objetiva 
atendendo suas opções de curso.
c. Havendo a necessidade de proceder ao desempate entre candidatos que tenham a nota da Prova Objetiva de igual valor, será 
classifi cado o que tiver obtido maior nota na disciplina de Português; permanecendo o empate, classifi car-se-á o que tiver maior idade.

9. Dos Recursos
a. Poderão ser interpostos recursos quanto aos gabaritos e resultado fi nal do processo seletivo.
b. Os recursos deverão ser protocolados na SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, situada à Av. Afonso Olindense, 
1513, Bloco i, Várzea, Recife/PE, CEP 50.810-900, na data informada no item 14 deste edital, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h.
c. O recurso fundamentado será dirigido a “Coordenação de Seleção/ EAD 2013.1”. Não serão aceitos recursos por correspondência, 
fax ou e-mail.
d. Não serão analisados os recursos interpostos fora do prazo ou apresentado em locais diversos do estipulado neste edital.
e. Em caso de anulação de uma questão, por impertinência ao programa ou má formulação, os pontos a ela correspondentes serão 
atribuídos aos presentes à respectiva prova.
f. O resultado do recurso será divulgado juntamente com o resultado fi nal, conforme cronograma do certame.

10. Do Resultado
O resultado fi nal será divulgado na data informada no item 14 deste edital, mediante exposição da relação nominal de candidatos com a 
nota e a situação do candidato em relação à classifi cação por polo/curso/turno, exclusivamente através do site www.educacao.pe.gov.br.

11. Da Matrícula

a. Após a divulgação do resultado fi nal, os candidatos classifi cados no Processo Seletivo para ingresso no Semestre de 2013.1 
deverão comparecer no período informado no item 14 deste edital, no dia, horário e polo descentralizado informado na relação dos 
classifi cados.

b. Documentação Necessária para Efetivação da Matrícula:
i. Histórico Escolar ou Certifi cado de Conclusão do Ensino Médio (Ficha 19) ou equivalente (cópia autenticada) ou Declaração de 
matrícula no 2.o ou 3.o ano do ensino médio;
ii. Carteira de Identidade (original e cópia);
iii. Comprovante de endereço;
iv. CPF (original e cópia - obrigatório para todos os alunos, não sendo aceito apenas o comprovante da retirada do CPF);
v. 1 foto 3X4.

12. Das Disposições Finais
a. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do teor deste edital ou de qualquer comunicado posterior e regularmente 
divulgado, vinculados ao certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo. 
b. A inscrição implicará na aceitação das normas do presente processo de seleção contidas neste Edital e em outros instrumentos 
normativos e comunicados que vierem a surgir.
c. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário ofi cial da cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco.
d. O candidato aprovado e classifi cado que não efetuar sua matricula no prazo estipulado, portando os documentos necessários para a 
comprovação das exigências, será considerado desistente e automaticamente excluído do processo seletivo.
e. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classifi cação ou aprovação no presente processo seletivo, valendo, para 
esse fi m, a relação dos candidatos classifi cados no certame, obtida a partir do endereço eletrônico www.educacao.pe.gov.br. 
f. O candidato deverá manter atualizados seus dados cadastrais sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não 
atualização destes.
g. Se, a qualquer tempo, for identifi cada inexatidão nas informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades nos 
documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
h. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que não apresentar os requisitos mínimos exigidos.
i. É de inteira responsabilidade do candidato o conhecimento do dia, horário e local de apresentação para a realização das provas e para 
a efetivação da matrícula.
j. Não haverá segunda chamada para as Provas Objetivas.
k. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão Coordenadora.

13. Do Número de Vagas, Cursos e Polos:

a. O número total de vagas será de 3.725 (três mil setecentas e vinte e cinco) vagas, assim distribuídas:

Polo / Curso Turno Biblioteca Serviço de R&B Logística RH Administração Informática Seg. do Trabalho

Afogados da 
Ingazeira

Manhã - - - - - - -
Tarde 15 - 15 15 30 30 30
Noite 15 - 15 15 30 30 30

Arcoverde
Manhã - - - - - - -
Tarde 10 - 10 5 15 15 15
Noite 10 - 5 5 10 10 10

Araripina
Manhã - - - - - - -
Tarde 10 - 5 5 10 10 10
Noite 10 - 5 5 5 5 5

Bom 
Conselho

Manhã - - - - - - -
Tarde - - - - - - -
Noite 10 - 5 5 5 5 5
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II - Estabelecer que a Secretaria de Educação e a Fundação Universidade de Pernambuco – UPE sejam responsáveis pela criação 
dos instrumentos técnicos, para a realização e divulgação dos resultados do presente processo, além de todos os atos normativos, 
comunicados e avisos que se fi zerem necessários.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IV – Revogam-se as disposições em sentido contrário previstas na Portaria nº 3650/2012

EDITAL

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e, considerando o Art. 24 do Decreto nº 38.103, de 25 de abril de 2012, 
torna público o EDITAL com as recomendações e os procedimentos necessários à realização da Avaliação em Conhecimentos em Gestão 
Escolar para a Certifi cação no âmbito do Programa de Formação Continuada de Técnicos Educacionais – PROTEPE.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A Avaliação em Conhecimentos em Gestão Escolar para Certifi cação tem por objetivo aferir, através de uma avaliação formal, as 
competências profi ssionais relacionadas ao modelo de gestão escolar, priorizando a capacidade de desenvolver ações com ênfase na 
gestão por resultados.

1.2. A Certifi cação, que consiste na Avaliação em Conhecimentos em Gestão Escolar, será realizada conforme cronograma do Anexo I 
deste Edital.

1.3. A aprovação na Avaliação em Conhecimentos em Gestão Escolar, devidamente homologada, concederá certifi cação ao Técnico 
Educacional que participou do curso de aperfeiçoamento em gestão escolar de que trata a Portaria nº 3650/2012.

1.4. Somente poderão participar da Avaliação em Conhecimentos em Gestão Escolar Técnicos Educacionais efetivos, conforme a Lei 
Complementar nº 078, de 18 de novembro de 2005, aqueles que tenham participado do Curso de Aperfeiçoamento, e tenham obtido 
frequência mínima 80% (oitenta por cento), ofertado pela Secretaria de Educação de Pernambuco no âmbito do PROTEPE. 

2. DA CONFIRMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO

2.1. A inscrição do técnico educacional para a Avaliação em Conhecimentos em Gestão Escolar do PROTEPE implicará tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, não podendo alegar desconhecimento.

2.2. As inscrições serão realizadas conforme cronograma Anexo I, exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico www.educacao.
pe.gov.br.

2.2.1. No ato da inscrição, será obrigatório o preenchimento do formulário eletrônico e a confi rmação da sua inscrição, informando o local 
do exercício atual (escola, GRE ou SE).

2.2.2. Cabe ao candidato conferir e confi rmar seus dados preenchidos, antes de validar defi nitivamente a inscrição.

2.2.3. O candidato, após a validação dos dados, deverá imprimir o comprovante de inscrição.

2.2.4. Cabe ao Técnico Educacional acessar o site www.educacao.pe.gov.br, para verifi car o local de realização da avaliação.

3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para realização da avaliação deverá solicitá-la na inscrição, no campo específi co, 
indicando a necessidade a ser atendida.

3.2. Os candidatos lactantes e hospitalizados devem comunicar sua condição, a partir da inscrição, para a realização da avaliação em 
condições especiais.

2.3.2. Aquele que não informar a necessidade de atendimento especial durante a inscrição, qualquer que seja o motivo alegado, poderá 
não ter a condição atendida.

4. DA AVALIAÇÃO

4.1. A avaliação de Certifi cação do Programa de Formação Continuada de Técnicos Educacionais – PROTEPE ocorrerá no dia 07 de 
abril de 2013, das 09h às 13h, no local informado no cartão de confi rmação de inscrição do candidato.

4.2. O candidato à Certifi cação deverá comparecer ao local designado para realização da avaliação com antecedência mínima de 
01(uma) hora, munido de caneta esferográfi ca transparente azul ou preta, de um documento original de identifi cação com fotografi a 
(Cédula de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social), bem como do cartão 
de confi rmação de inscrição.

4.2.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento original de identifi cação, por motivo de perda, roubo, furto ou 
extravio, deverá apresentar boletim de ocorrência policial, expedido no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

4.3. Os portões serão fechados, impreterivelmente, às 09h (nove horas) e não será admitida a entrada, sob qualquer alegação, após 
este horário.

4.4. O candidato que não comparecer ou chegar atrasado, por quaisquer que sejam os motivos, na data, horário e local de realização da 
avaliação será automaticamente eliminado do processo de Certifi cação de que trata este Edital.

4.5. A Avaliação em Conhecimentos em Gestão Escolar do Programa de Formação Continuada de Técnicos Educacionais – PROTEPE 
- será constituída de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, tendo 04 (quatro) opções de resposta (a, b, c, d), com apenas uma 
alternativa correta, sendo cada questão de igual valor.

4.6. Será atribuída nota zero à questão de resposta incorreta, com mais de uma opção assinalada, sem opção assinalada ou com rasura.

4.7. Questões anuladas em função da ausência de acerto por qualquer dos candidatos, ou devido a erro comprovado na sua elaboração, 
terão os pontos correspondentes automaticamente atribuídos a todos os candidatos.

4.8. A homologação do resultado da Avaliação em Conhecimentos em Gestão Escolar para a certifi cação será publicado, conforme 
cronograma Anexo I, no Diário Ofi cial do Estado e fi cará disponível no endereço eletrônico www.educacao.pe.gov.br.

4.9. O certifi cado será disponibilizado pela Fundação Universidade de Pernambuco – UPE, no prazo de 30 (trinta) dias após a 
homologação do resultado fi nal.

4.10. A Certifi cação terá validade de 04 (quatro) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado fi nal no Diário Ofi cial 
do Estado.

4.11. As questões da avaliação versarão sobre os conteúdos integrantes dos módulos do Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar, 
disponibilizados através do endereço eletrônico www.educacao.pe.gov.br e também do documento “Competências para a Gestão 
Escolar” (Anexo II integrante deste Edital) para todos os fi ns e aplicações.

4.12. Não serão permitidas consultas a livros, códigos, manuais, impressos e/ou quaisquer anotações, sendo proibido, ainda, o uso de 
aparelhos eletrônicos de quaisquer naturezas, notbooks, netbooks, ipad, tablets, máquina de calcular, agenda eletrônica, celulares e 
similares e/ou outros aparelhos de comunicação, sob pena do candidato ser retirado da sala e automaticamente eliminado da certifi cação, 
além de fi car submetido às demais medidas cabíveis.

4.13. Será eliminado do processo de certifi cação o candidato que:

a) não comparecer na data, local e horário de realização da avaliação;
b) deixar o local de realização da avaliação sem a devida autorização;
c) tratar com falta de urbanidade fi scais, auxiliares, autoridades presentes e demais participantes;
d) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, durante a realização da avaliação;
e) usar de meios ilícitos para obter vantagens para si ou para outrem; 
f) deixar de atender às normas contidas no caderno de avaliação e às orientações deste Edital;
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

4.14. Eventuais erros detectados pelo candidato nos seus dados de identifi cação deverão ser comunicados aos fi scais, no momento de 
realização da avaliação, para as devidas correções.

4.15. O candidato somente poderá deixar o local de realização da avaliação (sala) 60 (sessenta) minutos após o seu início.

15. Da Relação dos Polos Descentralizados:

MUNICÍPIO POLO ENDEREÇO
AFOGADOS DA 

INGAZEIRA
EREM Monsenhor Antônio de Pádua 
Santos Rua Antonio Alves dos Santos, 220 - CEP 56 800 000

ARARIPINA Centro Tecnológico do Araripe Rua Antonio Alexandre Alves, s/n - CEP: 56280-000
ARCOVERDE EREM Senador Vitorino Freire Rua Gumercindo Cavalcanti, 200  - São Cristóvão   -  CEP 56 512 200 
BOM JARDIM EREM Justulino Ferreira Gomes                Rua José Felipe, S/N - Umari - Bom Jardim

CABO DE SANTO 
AGOSTINHO EREM Epitácio Pessoa Av  Historiador Pereira da Costa, 820 – Centro CEP 54.510-360

CABROBÓ EREM José Caldas Cavalcanti Av  11 De Setembro, 647 - CEP 56 180 000
CARUARU Centro Tecnológico do Agreste Rua Dalton Santos, 319 - São Francisco - CEP: 55006-380
ESCADA ETE Luiz Dias Lins BR-101 sul, km-124, s/n. Riacho do Navio CEP: 55.500-000

FERNANDO DE 
NORONHA

EREM Arquipélago Fernando de 
Noronha Alto da Floresta Nova, s/n Floresta Nova - CEP 53990-000

FLORESTA Colégio Diocesano Av. Deputado Aldemar Ferraz, 98 – Centro – CEP 56400-000

GARANHUNS UPE - Faculdade de Formação de 
Professores de Garanhuns - FFPG Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105 - São José - CEP 55290-000

ITACURUBA EREM  Professora  Maria de Menezes 
Guimarães Rua Antônio Cabral Campos, 120, Centro – CEP: 56430-000.

ITAPISSUMA EREM Euridice Cadaval Av  Frei Serafi m, 262 - Centro  CEP 53 700 000
JABOATÃO DOS 
GUARARAPES EREM Augusto Severo R  Cosmorama, s/n - Mur dos Guararapes - Piedade -   

CEP 54 410 971

NAZARÉ DA MATA UPE - Faculdade de Formação de Professores 
de Nazaré da Mata – FFPNM Rua Prof. Américo Brandão, 43 - CEP 55800-000

OLINDA EREM Desembargador  Renato 
Fonseca Rua Paraná, S/N, Jardim Brasil I, Olinda, CEP 53 230-510

MUNICÍPIO POLO ENDEREÇO

OURICURI Polo de EAD Ouricuri Deputado Felipe 
Coelho Estrada Vicinal - Açude Tamboril - CEP 56.200-000

PALMARES ETE de Palmares BR 101 SUL, KM 185, nº 1270 - Palmares

PAUDALHO EREM CONFEDERAÇÃO DO 
EQUADOR Av. Confederação do Equador, 1030 / Alto Dois Irmãos

PETROLINA UPE - Faculdade de Formação de 
Professores de Petrolina – FFPP BR 203, Km 2. - CEP 56300-000

RECIFE / 
ENCRULILHADA

ETEPAM - ETE Professor Agamemnon 
Magalhães Av. João de Barros, 1769 - Encruzilhada - Recife

RECIFE / SANTO 
AMARO ETEASD - ETE Almirante Soares Dutra Praça General Abreu e Lima, S/N - Santo Amaro - Recife

SALGUEIRO EREM Professor Urbano Gomes de Sá Rua Valdemar  Menezes , 940 - Nossa Senhora Aparecida  - Salgueiro 
PE -  CEP 56000-000

SÃO JOSÉ DO 
EGITO Escola Municipal Naná Patriota R. 25 de Agosto, s/n, Boa Vista – São José do Egito

SÃO LOURENÇO 
DA MATA EREM Conde Pereira Carneiro Av  08 de Maio, 223 - Centro - CEP 54 735 001

SERRA TALHADA ETE Clóvis Nogueira Alves R Irnerio Ignácio, s/n - Bairro da Várzea - Serra Talhada –
CEP: 56900-000

SURUBIM POLO de EAD Surubim Rua Frei Ibiapina, 300 – São José - CEP 55750-000
TABIRA Polo de EAD Maria Celeste Vidal Rua São Cristóvão, S/N – Jureminha - CEP 56780-000

VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO EREM José Joaquim da Silva Filho Rua Demócrito Cavalcanti s/n - CEP 55 602 420

16. Do Conteúdo Programático

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Compreensão e interpretação de textos;
- Texto, contexto e interlocução; 
- Unidade temática do texto: ideias principais e secundárias, relações temáticas entre os textos, coesão e coerência textuais; 
- Gêneros e tipos textuais; 
- Signifi cação contextual da palavra: sinonímia, antonímia, ambiguidade, polissemia; 
- Recursos de estilo: conotação e denotação, fi guras de linguagem. 
2. Tópicos linguísticos 
- Norma culta e Variedades da língua; 
- Estrutura e formação das palavras; 
- Classes gramaticais e termos da oração: descrição, função e uso nos textos; 
- Coordenação e subordinação: relações sintático-semânticas estabelecidas pelos conectivos; 
- Pontuação; 
- Sintaxe de concordância e regência; 
- Novo acordo ortográfi co. 

MATEMÁTICA
01 .Problemas com as quatro operações. 
02. Operações e problemas com frações. 
03. Operações e problemas com números decimais. 
04. Potenciação. 
05. Raiz quadrada exata e com aproximação decimal. 
06. Expressões com números reais. 
07. Sistemas de medidas (comprimento, superfície, capacidade e volume). 
08. Razão e Proporção. 
09. Divisão em partes diretamente e inversamente proporcionais. 
10. Regra de três simples e composta. 
11. Porcentagem. 46 
12. Médias (aritmética, ponderada , geométrica e harmônica). 
13. Polinômios (valor numérico e operações). 
14. Produtos notáveis. 
15. Fatoração. 
16. Radiciação 
17. Equações algébricas de 1º e 2º graus. 
18. Sistemas lineares do 1 º grau, com duas ou mais equações a duas incógnitas.
19. Sistemas do 2 º grau, com duas ou mais equações a duas incógnitas.
20. Ângulos (conceitos, classifi cação medidas). 
21. Problemas com ângulo. 
22. Polígonos (classifi cação, ângulos, internos e externos, soma de ângulos e diagonais). 
23. Triângulos (classifi cação, Lei angular de Tales). 
24. Semelhança de triângulos. – Bissetrizes internas e externas. – Cevianas. –Mediatrizes e Medianas. 
25. Relações métricas no triângulo retângulo. 
26. Relações trigonométricas no triângulo retângulo (noções). 
27. Relações métricas num triângulo qualquer. 
28. Polígonos regulares inscritos numa circunferência (lado, apótema, perímetro).` 
29. Área das fi guras planas (retângulo, triângulo, quadrado, paralelogramo, losango, trapézio e círculo). 
30. Circunferência e Círculo (medida de arcos e ângulos centrais, ângulos inscritos, 
ângulos excêntricos e ângulos de segmentos).

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Educação 

PORTARIA-SE N° 1302 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, tendo em vista a autorização contida no Decreto Estadual nº 38.103, de 25 de abril de 2012,

RESOLVE:

I – Tornar pública as recomendações e os procedimentos necessários para a realização da Avaliação em Conhecimentos em Gestão 
Escolar para a Certifi cação no âmbito do Programa de Formação Continuada de Técnicos Educacionais – PROTEPE.


