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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 001/2023 – SEMED/GS

EDITAL Nº 001/2023 – SEMED/GS
 
O Senhor LEONARDO OLIVEIRA CRUZ, Secretário Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, Estado do Pará no uso de suas atribuições
legais, em conformidade com a Lei Federal nº 9394/96, art. 37 §§ 1º e 2º, Art. 38 § 1º inciso I e § 2º, Lei Municipal nº 657/2014, Resolução
CNE/CEB nº 01 de 28 de maio de 2021 e Resolução nº 013/CMECC/2018, torna pública a realização do Exame Supletivo 2023, na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos, em nível de conclusão do ensino fundamental.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
1.1 - Este Edital dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos do Exame Supletivo 2023. Antes de efetuar a inscrição, o participante
deverá ler este Edital, anexos e atos normativos nele mencionados, para certificar-se de que aceita todas as condições estabelecidas e que preenche
todos os requisitos exigidos para a participação no Exame Supletivo 2023.
1.2 - A participação no Exame Supletivo 2023 é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir o ensino
fundamental na idade apropriada, obedecidos o disposto no art. 4º, incisos I e VII, da Lei federal nº 9.394/1996 e a regra da prioridade para o
atendimento da escolarização obrigatória, será considerada a idade mínima de 15 (quinze) anos completos na data de realização do exame para a
conclusão da EJA do Ensino Fundamental.
1.2.1 - O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para o da prestação do Exame Supletivo 2023, conforme
estabelece o parágrafo único do art. 27 da Resolução CNE/CEB nº 01, de 28 de maio de 2021.
1.3 - O Exame Supletivo 2023 será de responsabilidade do Núcleo Municipal de Ensino Supletivo Professora Maria Diva Rodrigues Caldas, a quem
compete o desempenho dos atos técnicos, administrativos e pedagógicos para a execução e a certificação do exame supletivo 2023.
1.4 - O Exame Supletivo 2023 será realizado na forma digital e/ou na forma física via material impresso e será aplicado em locais autorizados pela
Secretaria Municipal de Educação – SEMED conforme anexo I. O participante deverá comparecer ao local de prova determinado pela SEMED, para
realizar o exame. Não será permitido ao participante fazer a prova em seu domicílio ou em outro local diverso do indicado.
1.4.1 - No momento da inscrição o participante deverá indicar o(s) Componente(s) Curricular(es) de sua opção, conforme estabelecido no quadro
constante no subitem 5.2 deste Edital.
 
1.4.2 - A inscrição e aprovação em 01 (um) componente curricular não dará direito ao participante a ter acesso ao certificado de conclusão, o acesso
ao certificado dar-se-á, apenas através da aprovação nas 8 (oito) disciplinas do Ensino Fundamental, conforme estabelecido no quadro constante no
subitem 5.2 deste Edital.
1.4.3 - O (A) participante (a) que já realizou o Exame Supletivo através da Secretaria Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, em anos
anteriores, e não foram aprovados em todos os componentes curriculares, poderão realizar a inscrição apenas para aqueles componentes curriculares
em que não obtiveram aprovação.
1.4.4 - No ato da inscrição, o (a) participante deverá, obrigatoriamente, optar pelo local autorizado pela Secretaria Municipal de Educação –
SEMED, no qual pretende realizar as provas, relacionados no anexo I.
1.4.5 - A relação dos Conteúdos Programáticos para o Exame Supletivo 2023, estará disponível de forma física a ser afixado nas escolas da rede
municipal, Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação – SEMED e disponível de forma online no link disponibilizado nos meios
digitais oficiais.
2. DOS OBJETIVOS
2.1 - O Exame Supletivo 2023 é uma avaliação para aferição de competências, habilidades e saberes de jovens e adultos, em nível de conclusão do
Ensino Fundamental, e tem como principais objetivos:
2.1.1 - Construir uma referência municipal de autoavaliação para jovens e adultos por meio de avaliação de competências, habilidades e saberes
adquiridos em processo escolar ou extraescolar.
2.1.2 - Estruturar uma avaliação direcionada a jovens e adultos que sirva como parte do processo de certificação dos participantes, em nível de
conclusão do Ensino Fundamental, por meio da utilização dos resultados do exame, em conformidade com a Lei Federal nº 9394/96, art. 37 §§ 1º e
2º, Art. 38 § 1º inciso I e § 2º, Lei Municipal nº 657/2014, Resolução CNE/CEB nº 01 de 28 de maio de 2021 e Resolução nº 013/CMECC/2018.
2.1.3 - Oferecer uma avaliação para fins de correção do fluxo escolar, nos termos do art. 24, inciso II, alínea c, da Lei Federal n° 9.394/96.
2.1.4 - Construir, consolidar e divulgar seus resultados para que possam ser utilizados na melhoria da qualidade da oferta da educação de jovens e
adultos e no processo de certificação.
2.1.5 - Possibilitar a constituição de parâmetros para autoavaliação do participante, com vistas à continuidade de sua formação e à sua inserção no
mundo do trabalho.
2.1.6 - Possibilitar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação municipal, entre outros.
2.2 - As provas do Exame Supletivo 2023 obedecem aos requisitos previstos na legislação em vigor para o Ensino Fundamental e permitem que seus
resultados sejam utilizados para:
2.2.1 – Certificação de Conclusão, pela instituição certificadora denominada Núcleo Municipal de Ensino Supletivo Professora Maria Diva
Rodrigues Caldas, no nível de conclusão do Ensino Fundamental, desde que observados os termos da Lei Municipal nº 657/2014, Resolução
CNE/CEB nº 01 de 28 de maio de 2021 e Resolução nº 013/CMECC/2018, e do presente Edital.
2.2.2 - A obtenção do Certificado de Conclusão Parcial nos termos do art. 16 da Resolução nº 013/CMECC/2018.
2.3 - Respeitada a idade mínima estabelecida em lei, o candidato poderá se inscrever nas provas do exame supletivo para conclusão total ou parcial
do Ensino Fundamental, mesmo estando cursando o ensino regular.
3. DAS INSCRIÇÕES
 
3.1 – As inscrições serão realizadas no período das 08h00 do dia 01/03/2023 às 23h59min, do dia 31/03/2023 (horário de Brasília), exclusivamente
pela Internet, no endereço eletrônico http://portal.semedcanaadoscarajas.pa.gov.br/ clicando no banner do Exame Supletivo 2023 de acordo com os
requisitos deste Edital.
3.1.1 - O(A) participante só poderá realizar 01 (uma) única inscrição, caso observe que inseriu algum dado incorreto, poderá solicitar via e-mail
suplencia.mariadiva@semedcanaadoscarajas.pa.gov.br modificação nas informações declaradas no ato da inscrição até o dia 31/03/2023, às
23h59min, não será permitida nenhuma alteração após esta data
3.1.2 - O(A) participante será responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição.
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Áreas do Conhecimento Componente Curricular

Linguagens Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa

Matemática Matemática

Ciências da Natureza Ciências

Ciências Humanas Geografia, História

Aspectos Avaliados Total de

Pontos

Critérios de Avaliação

AI - Argumentação e informatividade dentro do tema proposto: (originalidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações) 3 De 0 a 1 - Ruim

De 1,1 a 1,5 - Regular

De 1,6 a 2,0 - Bom

De 2,1 a 3,0 – Muito Bom

CC - Coerência e Coesão: (organização adequada de parágrafos, continuidade e progressão de ideias, uso apropriado de articuladores) 3 De 0 a 1 - Ruim

3.2 - A Secretaria Municipal de Educação de Canaã dos Carajás não se responsabilizará por solicitação de inscrição não realizada por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem
a transferência de dados necessários à sua inscrição.
3.3 - Será cancelada a inscrição que não atender a quaisquer dos itens, constantes neste Edital relativo à inscrição.
3.4 - A inexatidão e/ou falsidade documental, ainda que verificada(s) posteriormente à realização do processo, implicará(ão) na eliminação sumária
do participante, sendo declarados nulos de pleno direito a inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções de caráter
judicial.
3.5 - O candidato deverá efetuar sua inscrição pessoalmente ou com ajuda de terceiros, preenchendo o cadastro via online, informando seus dados
pessoais e obrigatoriamente, optar pelo local autorizado pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED, no qual pretende realizar as provas,
relacionados no anexo I.
3.6 – Para realizar sua inscrição o candidato poderá utilizar os computadores e obter ajuda de terceiros, nas escolas públicas municipais, mediante
consulta prévia e autorização do gestor(a) da escola.
3.7 - O (A) participante deverá preencher todos os campos do formulário de solicitação de inscrição on-line e, após a confirmação dos dados e
conclusão do preenchimento, realizar, obrigatoriamente, a impressão de seu comprovante ou anotar o número da inscrição, que servirá
posteriormente para a impressão do Cartão de Inscrição. A impressão deste comprovante ou número de inscrição será de responsabilidade exclusiva
do participante.
3.8 - Os campos obrigatórios do respectivo formulário de inscrições deverão apresentar TODOS OS CAMPOS preenchidos. É imprescindível
informar o número do CPF (campo obrigatório), pois será utilizado para busca de notas de aprovação em edições de anos anteriores.
3.9 - O (A) participante maior de 18 (dezoito) anos, deverá informar um endereço eletrônico (e-mail) válido. Os participantes entre 15 (quinze) e 17
(dezessete) anos, poderão informar e-mail dos pais e/ou responsável legal. O e-mail será o canal de comunicação utilizado pela Secretaria Municipal
de Educação para manter o participante atualizado sobre os assuntos referentes ao Exame Supletivo.
3.10 - O candidato quando maior de idade deve obrigatoriamente preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, ficando este
inteiramente responsável pelas informações prestadas na referida ficha e no questionário.
3.10.1 – No caso do(a) candidato(a) entre 15 (quinze) e 17 (dezessete) anos de idade somente os pais e/ou responsável legal poderá efetuar a sua
inscrição e preencher o questionário socioeconômico, ficando este inteiramente responsável pelas informações prestadas na referida ficha e no
questionário.
3.11 - As Pessoas com Necessidades Especiais devem indicar, no ato da inscrição, em campo exclusivo, a necessidade de atendimento especializado,
a referida condição que será atendida segundo os critérios definidos na Resolução nº 013/CMECC/2018 e neste edital.
3.12 - Após o preenchimento da Ficha de Inscrição o(a) candidato(a) receberá o Cartão de Inscrição via e-mail cadastrado, ele deverá conferir as suas
informações de identificação bem como o local, a data e horário da aplicação do Exame Supletivo que deverá ser apresentado no dia da aplicação do
exame, junto com um documento de identificação oficial com foto.
4. DO AGENDAMENTO DAS PROVAS:
4.1 – No momento da inscrição o candidato fará o agendamento da prova conforme as datas e vagas disponíveis nos locais autorizados pela
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, para a realização das provas, relacionados no anexo I.
4.2 - Antes de realizar o agendamento das provas, o candidato preencherá, obrigatoriamente, um questionário socioeconômico, pré-requisito para a
efetivação da inscrição.
5. DA ESTRUTURA DO EXAME
 
5.1 – Para cada um dos Componentes Curriculares oferecidos na Etapa de Ensino Fundamental, conforme conteúdo programático, a prova objetiva
constará de 10 (dez) questões de múltipla escolha, contendo cada uma 04 (quatro) alternativas, sendo apenas 01 (uma) alternativa correta e uma
proposta de Redação.
5.1.1 - Cada questão terá o valor de 1,0 (um) ponto, e conterá 4 (quatro) alternativas (A, B, C, D), sendo apenas 1 (uma) correta, e uma proposta de
Redação integrada ao componente curricular de Língua Portuguesa.
5.2 - O Exame Supletivo avaliará os seguintes componentes curriculares do Ensino Fundamental:
 

 
5.3 - As provas objetivas serão realizadas de forma digital e/ou na forma física via material impresso de acordo com a escolha do candidato no ato da
inscrição.
5.4 - O exame de Língua Portuguesa, será composto por questões objetivas e de uma prova discursiva que será na forma de desenvolvimento de uma
redação do tipo dissertativo argumentativa sobre tema da atualidade a ser realizada em formato físico em uma Folha de Redação (nominal e
intransferível) e que terá de ser preenchida pelo(a) candidato(a) a partir do tema disponibilizado, a Folha de Redação somente poderá ser
disponibilizada ao candidato após finalizado as questões objetivas referente ao dia da aplicação do exame.
5.4.1 - A prova discursiva deverá conter o mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 20 (vinte) linhas.
5.4.2 - A prova discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
5.4.3 - Será reprovado o candidato que não obtiver o mínimo de 70% (setenta por cento) do total dos pontos distribuídos na prova discursiva.
5.4.4 - Será penalizado o candidato que não obedecer aos limites de número de linhas definidos no subitem 5.4.1 deste Edital, havendo desconto de
0,1 (zero vírgula um) ponto por linha aquém do mínimo estipulado.
5.4.5 - Será desconsiderado, para fins de avaliação, qualquer texto que exceda o máximo de linhas estipulado ou que seja escrito fora do formulário
próprio fornecido.
5.4.6 - A prova discursiva abrangerá os seguintes itens de avaliação:
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De 1,1 a 1,5 - Regular

De 1,6 a 2,0 - Bom

De 2,1 a 3,0 – Muito Bom

M – Morfossintaxe: (emprego de pronomes, relação entre as palavras, concordância verbal e nominal, organização e estruturação dos períodos e orações, emprego dos tempos e

modos verbais e colocação de pronome)

2 Desconto de 0,20 ponto por

erro.

PO - Pontuação, acentuação e ortografia 2 Desconto de 0,20 ponto por

erro.

Valor total da prova 10 pontos

Datas Turno Caderno Entrada Candidato Início da prova Fim da prova Duração

07/05/2023 Manhã Caderno 1 e 2 07:30h 08:00h 12:00h 4h

Tarde Caderno 3 13:30h 14:00h 17:00h 3h

14/05/2023 Manhã Caderno 1 e 2 07:30h 08:00h 12:00h 4h

Tarde Caderno 3 13:30h 14:00h 17:00h 3h

Caderno 1 Matemática e Ciências

Caderno 2 Arte, Educação Física, História e Geografia

Caderno 3 Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Redação

 
5.5 - O(A) candidato(a) terá inteira responsabilidade sobre sua Folha de Redação e não deverá rasurá-la, dobrá-la, amassá-la ou danificá-la, pois ela
não será substituída.
5.6 - O(A) candidato(a) poderá utilizar folha rascunho para ajudar na elaboração da produção de texto, mas somente a transcrição na Folha de
Redação será válida para a correção da referida Redação.
 
5.7 - As provas discursivas serão corrigidas isoladamente em formulário próprio, por uma comissão de professores Licenciados em Letras, indicados
pela Coordenação Técnico-Pedagógica.
5.8 – Na prova discursivas (Redação), o candidato deverá discorrer sobre um tema da atualidade, contido no caderno de questões de Língua
Portuguesa.
- A Redação receberá nota 0,0 (zero) se apresentar uma ou mais situações a seguir:
 
a) Texto em que haja a intenção clara do autor de anular a Redação (palavrões, desrespeito aos direitos humanos, riscos ou desenhos não
acompanhados de texto, ou outras situações conforme análise fundamentada do corretor;
b) Folha Oficial de Redação sem assinatura ou em branco, mesmo que tenha sido escrita no rascunho;
c) Texto totalmente ilegível, escrito a lápis ou texto em outra língua que não seja a portuguesa.
5.10 - O resultado do Componente Curricular Língua Portuguesa será obtido pela média aritmética da nota da prova discursivas de Redação e nota da
prova objetiva de Língua Portuguesa.
6. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
 
6.1 - Os Exames realizar-se-ão de forma digital e/ou na forma física via material impresso e será aplicada em locais autorizados pela Secretaria
Municipal de Educação – SEMED conforme anexo I e conforme cronograma abaixo:
 

 
Componente Curricular por caderno:
 

 
6.2 – Aos candidatos com deficiência que solicitarem no ato de inscrição, por meio de formulário próprio e com a justificativa para tal procedimento,
será acrescentado tempo adicional de 50% ao tempo total dos exames.
6.3 - O acesso à sala de provas será permitido com a apresentação de documento de identificação com foto válido, conforme subitens 6.5.1, 6.7.1 e
6.7.2, dentro do horário estabelecido neste Edital como início da prova.
6.4 - No dia, turno e horário agendados, o candidato deverá se apresentar ao local designado para realização da sua prova com 30 minutos de
antecedência do horário agendado para início da prova, para fazer a confirmação da inscrição, apresentação da sua documentação original para a
conferência dos dados e caso necessário realizar a identificação especial.
6.5 - É obrigatória a apresentação de via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas e o CPF.
6.5.1 - Consideram-se documentos válidos para identificação do participante:
a) Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;
b) Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.
d) Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº
9.474, de 22 de julho de 1997;
e) Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017;
f) Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto nº 9.277, de 5 de fevereiro de 2018;
g) Passaporte;
6.6 - Não serão aceitos documentos de identificação que não estejam listados no subitem 6.5.1, como: protocolos; Certificado de Dispensa de
Incorporação; Certificado de Reservista; Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento; Título Eleitoral; Carteira Nacional de Habilitação em
modelo anterior à Lei nº 9.503, de 1997; Carteira de Estudante; Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani); crachás e identidade
funcional de qualquer natureza; cópias de documentos válidos, mesmo que autenticadas; ou documentos digitais apresentados eletronicamente.
6.7 - O participante impossibilitado de apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto nos dias de aplicação por motivo de
extravio, perda, furto ou roubo poderá realizar as provas desde que:
6.7.1 - No dia da realização da prova apresente boletim de ocorrência expedido por órgão policial, ocasião em que será submetido à identificação
especial, compreendendo a coleta de informações pessoais, impressão digital e assinatura.
6.7.2 - O participante que apresentar a via original do documento oficial de identificação danificado, ilegível, com fisionomia diferente que não
permita a completa identificação dos seus caracteres essenciais ou de sua assinatura poderá prestar as provas desde que se submeta à identificação
especial, conforme subitem 6.7.1 deste Edital.
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6.8 - O portão do local da realização do exame será aberto 01 (uma) hora antes das provas e fechados, impreterivelmente, no horário estabelecido
para o início delas.
6.9 - Não será permitido ao candidato fazer o exame fora da data e horário indicados no seu Cartão de Inscrição.
6.10 - Não haverá segunda chamada ou repetição de exames para o candidato faltoso ou retardatário.
6.11 - O candidato que apresentar atestado médico (inclusive de doenças em família, como acompanhante) e certidão de óbito na família, em até 24
horas úteis, tem garantido o direito de realizar a prova mediante um novo agendamento.
6.12 - O candidato poderá realizar a prova utilizando somente papel em branco e caneta de corpo transparente para rascunho.
6.13 - Guardar, antes de entrar na sala de provas, em envelope porta-objetos, o telefone celular e quaisquer outros equipamentos eletrônicos
desligados, além de outros pertences não permitidos, citados no item 6.13.2.
6.13.1 - Manter os aparelhos eletrônicos como celular, tablet, pulseiras e relógios inteligentes com todos os aplicativos, funções e sistemas
desativados e desligados, incluindo alarmes, no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída
definitiva da sala de provas.
6.13.2 - Não portar fora do envelope porta-objetos fornecido pelo Chefe de sala, ao ingressar na sala de provas, óculos escuros e artigos de
chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares, caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros,
manuais, impressos, anotações, protetor auricular, relógio de qualquer tipo, e quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares,
smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar,
alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de
dados, imagens, vídeos e mensagens e quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.
6.14 - O técnico de prova(s) não tem a responsabilidade pela perda, extravio ou furto de objetos deixados pelo candidato na entrada da sala.
6.15 - O candidato não poderá levar da sala de prova (laboratório) nenhum tipo de anotação, de forma que todos os rascunhos que tenha produzido
deverão ser entregues ao técnico aplicador da prova.
6.16 - Iniciar as provas somente após a autorização do Chefe de sala, ler e conferir todas as instruções contidas no sistema de prova, na Folha de
Redação, na Folha de Rascunho e nos demais documentos do Exame.
6.17 - Transcrever o texto da redação com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, na respectiva Folha de Redação, de
acordo com as instruções contidas nesse instrumento.
6.18 - Reportar-se ao Chefe de sala no caso de qualquer ocorrência em relação ao sistema de prova digital e/ou impresso e aos documentos do
Exame, para que sejam tomadas as providências cabíveis.
6.19 - Assinar, nos espaços designados, a Folha de Redação, a Folha de Rascunho, a Lista de Presença e os demais documentos do Exame.
6.20 - Finalizar o sistema de prova digital e/ou impresso e entregar ao Chefe de sala a Folha de Redação e a Folha de Rascunho, ao deixar em
definitivo a sala de provas.
6.21 - O candidato somente poderá fazer o exame da(s) Disciplinas para a(s) qual (is) se inscreveu.
6.22 - Será considerado ausente o candidato que não finalizar o sistema de exame online e/ou impresso e não assinar a lista de presença.
6.23 – Em hipótese alguma o candidato poderá se ausentar do local da prova levando sua folha de rascunho ou Folha de Redação.
6.24 - Durante a aplicação das provas, será proibido o uso do telefone celular dentro da escola, principalmente dentro das salas de provas. Os
aparelhos deverão ser desligados antes do início das provas.
7. DA APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
 
7.1 – A correção das provas objetivas se dará por meio eletrônico e/ou de forma manual;
7.2 - Será considerado aprovado o candidato que obtiver em cada componente curricular nota igual ou superior a 7,0 (sete pontos) na escala de 0,0
(zero) a 10,0 (dez).
7.3 - O candidato terá direito a requerer seu Certificado de Conclusão no Núcleo Municipal de Ensino Supletivo Professora Maria Diva Rodrigues
Caldas, quando aprovado em todas os componentes curriculares do exame, e/ou quando fizer aproveitamento de resultados em prova(s) de Exames
anteriores ou, ainda, do Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ENCCEJA, Ensino Fundamental.
7.4 - O candidato terá direito, quando aprovado em algum componente curricular, a requerer Certificado de Conclusão Parcial, no Núcleo Municipal
de Ensino Supletivo Professora Maria Diva Rodrigues Caldas.
7.5 - Os resultados parciais das avaliações do Exame Supletivo não poderão ser aproveitados para efeito de eliminação de disciplinas ou
aproveitamento de estudos no Ensino Fundamental Regular ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos Regular.
 
7.6 – Caso o candidato seja aprovado em todas as disciplinas do Exame de Suplência, e esteja matriculado no ensino regular ele será considerado
aprovado, considerando a conclusão dos estudos em nível fundamental.
7.7 - Após a divulgação dos resultados, o Núcleo Municipal de Ensino Supletivo Professora Maria Diva Rodrigues Caldas emitirá Histórico Escolar
com Certificado de Conclusão Parcial das disciplinas ou Histórico Escolar com Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental quando aprovado
em todas os Componentes Curriculares, num prazo máximo de 30 (dias) dias úteis, a contar da data do requerimento do candidato.
8. DOS RECURSOS
 
8.1 – O candidato que se sentir prejudicado por quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que venham a ocorrer durante a realização da(s) prova(s), tais
como pane do Sistema, queda de energia elétrica, interrupção da internet, inconsistências nas questões ou algum outro fator que julgar importante
e/ou determinante, pode preencher o Formulário de Recurso.
8.2 - O recurso pode ser realizado no prazo de até 03 (três) dias úteis após a realização da(s) prova(s).
8.3 - Quando houver a necessidade do recurso, este deverá ser solicitado pelo candidato exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico
http://portal.semedcanaadoscarajas.pa.gov.br/ no banner do Exame Supletivo 2023 Formulário de Recurso.
8.3.1 - O recurso será analisado e respondido no prazo de 15 (quinze dias), a contar da data de recebimento, por um técnico que compõe o Núcleo
Municipal de Ensino Supletivo Professora Maria Diva Rodrigues Caldas, com possibilidade de consulta aos profissionais docentes das áreas
específicas.
8.3.2 - O recurso deve conter os dados relativos à identidade do recorrente, o seu endereço residencial e eletrônico e o número telefônico, bem como
a argumentação lógica e consistente e a indicação da bibliografia pesquisada.
8.4 - O recurso interposto que não atender ao disposto no item 8 do presente Edital será preliminarmente indeferido.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
9.1 - É vedada a cobrança de qualquer taxa aos candidatos inscritos para os exames supletivos.
– Caberá a SEMED assegurar aos candidatos inscritos o atendimento especializado aos que declararem a necessidade do referido atendimento para
as pessoas com baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdo cegueira, dislexia,
TDAH, autismo ou outra necessidade especial pertinente ao público alvo do AEE; bem como o atendimento especifico para aqueles que se
encontram na condição de: gestantes, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar ou em atendimento educacional domiciliar.
- O candidato que necessite de atendimento especializado deverá, no ato da inscrição:
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Escola Endereço Bairro Zona

CMEJA Jose de Deus Andrade Rua Jose Andrade Vale Dourado Urbana

EMEB Ronilton Aridal da Silva Grilo Rua W5 Nova Esperança Urbana

EMEF Alexsandro Nunes de Souza Gomes Rua Silva Wilson Pereira Alto Bonito Urbana

EMEF Benedita Torres Rua Minas Gerais Novo Brasil Urbana

EMEF Carmelo Mendes da Silva Avenida D esquina com a Rua 6 Ouro Preto Urbana

EMEF João Nelson dos Prazeres Henriques Avenida Monte Castelo Monte Castelo Urbana

EMEF Sebastião Agripino Da Silva Rua Sandro Moretet Novo Horizonte 2 Urbana

EMEF Maria de Lourdes Rocha Rodrigues Rua Teotônio Vilela Maranhenses Urbana

EMEIF Tancredo de Almeida Neves Rua Teotônio Vilela Centro Urbana

EMEIF Adelaide Molinari Avenida dos Pioneiros Vila Planalto Rural

EMEIF Raimundo de Oliveira VP - 13 Vila Bom Jesus Rural

I - Informar, em campo próprio da ficha de inscrição, a necessidade que motiva a solicitação de atendimento de acordo com as opções apresentadas.
II - Solicitar, caso necessário, em campo próprio da ficha de inscrição, o auxílio ou o recurso de que necessita, de acordo com as opções
apresentadas:
Prova ampliada;
Prova super ampliada;
uso de lupa e/ou outros recursos para ampliação no ato da realização da prova.
tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), guia-intérprete, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, leitura labial;
sala de fácil acesso e mobiliário acessível.
 
9.4 - O candidato deverá dispor e apresentar cópia de documentos comprobatórios da situação de atendimento solicitado.
9.5 – O candidato encontrar-se ciente de que as informações prestadas devem ser exatas e fidedignas, sob pena de responder por crime contra a fé
pública e de ser eliminado do Exame.
9.6 - A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante
adulto no dia de aplicação do Exame, que ficará em sala reservada, sendo responsável pela guarda da criança durante a realização das provas.
9.6.1 - É vedado ao acompanhante da candidata lactante o acesso às salas de provas.
9.6.2 - O acompanhante da candidata lactante deverá cumprir as obrigações constantes deste edital, sob pena de eliminação do Exame da candidata.
9.6.3 - Qualquer comunicação, durante a realização das provas, entre a candidata lactante e o acompanhante responsável deverá ser assistida por um
aplicador.
 
9.6.4 - Não será permitida a entrada do lactente (a criança) e de seu acompanhante responsável após o fechamento dos portões.
9.6.5 - A candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente.
9.6.7 - Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência do lactente no local de realização do Exame sem a presença de um acompanhante
adulto.
9.7 - O candidato em situação de classe hospitalar ou atendimento educacional domiciliar, poderá solicitar atendimento específico nos termos deste
edital.
9.7.1 - É considerado candidato em situação de classe hospitalar ou atendimento educacional domiciliar aquele que, no interior das instituições
hospitalares, afins ou em domicilio no âmbito do Município de Canaã dos Carajás, recebe formalmente atendimento educacional na condição de
estudante em tratamento de saúde de acordo com o DECRETO-LEI Nº 1.044, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969.
9.7.2 - Não é caracterizado como candidato em classe hospitalar aquele que, na data do Exame, estiver internado para realizar partos, cirurgias ou
tratamentos médicos.
9.8 – Todos os registros referentes a aplicação da avaliação digital e/ou na forma física via material impresso deverão ser arquivados.
9.9 - Caberá ao Núcleo Municipal de Ensino Supletivo Professora Maria Diva Rodrigues Caldas afixar em lugar visível o presente Edital, destacando
os critérios para a realização dos exames, com base nas normas em vigor.
- Será excluído do Exame, o candidato que:
 
a) Chegar atrasado ao local da prova;
b) Prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexistente, sob as penas da lei;
c) Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante do processo de aplicação das provas;
d) Ausentar-se da sala da prova sem o acompanhamento de um fiscal, durante o decorrer do exame;
e) Ausentar-se em definitivo da sala de provas antes de decorrido 30 (trinta) minutos do início das provas.
f) Ser surpreendido, durante as provas, em comunicação com outro participante, verbalmente, por escrito, por meios eletrônicos ou qualquer outra
forma;
g) Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento para obter vantagem indevida para si ou para outro candidato.
9.11 - A inscrição do CANDIDATO(A) implica no conhecimento e aceitação das disposições, das diretrizes e dos procedimentos do Exame Supletivo
2023 contidos neste Edital.
9.12 - Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Edital serão resolvidas na Diretoria de Ensino da SEMED e esclarecidas pela
Coordenadoria de Legislação e Normas Técnicas.
 
Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Canaã dos Carajás-PA, 14 de fevereiro de 2023.
 
LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 035/2023 – GP
 
ANEXO I
LOCAIS AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXAME SUPLETIVO 2023
 

Publicado por:
Daniel de S. Diniz da Silva

Código Identificador:F80922B1
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