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1. Processo de Inscrição

A inscrição ao Concurso de Bolsa de Estudo se dará a partir do preenchimento completo dos
dados solicitados na ficha de inscrição que o candidato poderá retirar na secretaria da ETM junto
ao pagamento da taxa de inscrição efetuado diretamente na escola.

1.2 Documentos necessários para Inscrição?
Para preencher completamente a ficha de inscrição, é necessária a Cédula de Identidade, com
validade vigente. Se o candidato for estrangeiro, é necessário o Registro Nacional de Estrangeiro
(RNE), que é o comprovante de permanência legal no Brasil.
Entende-se por Cédula de Identidade o documento expedido pelas Secretarias de Segurança
Pública (SSP) e demais órgãos de identificação oficiais da Federação, pelas Forças Armadas
(Ministério do Exército-MINEX, da Aeronáutica-MINAE, da Marinha-MINMA) e Conselhos
Regionais Profissionais (CR), autorizados em lei.
No caso de candidato de nacionalidade estrangeira, é obrigatória a apresentação do Registro
Nacional de Estrangeiros (RNE), fornecido pela SPMAF ou DPMAF.
Não serão aceitos quaisquer outros documentos que não os acima mencionados e Cédulas de
Identidade onde conste expressamente que o detentor não é alfabetizado. Durante a realização
das provas, os candidatos deverão manter sua Cédula de Identidade ou CNH (Carteira Nacional
de Habilitação) sobre a carteira.

1.3 Qual o período de inscrição?
02 de Outubro de 2017 a 13 de Janeiro de 2018

1.3.1 Qual o valor da inscrição?
O valor da inscrição será de R$ 30,00.

1.3.2 Como fazer o pagamento da inscrição?
O pagamento deverá ser realizado até às 12h do dia 13 de Janeiro de 2018 na secretaria da
escola, localizado no endereço Rua Major Silvio Miranda, n° 100 – Centro de Mogi das Cruzes SP.

1.3.3 Qual o local de inscrição?
As inscrições para o Concurso de Bolsa de Estudo serão realizadas na secretaria da ETM no
endereço Rua Major Silvio Miranda, 100, Centro de Mogi das Cruzes - SP, das 08:00hs às
22:00hs e Sábados das 08:00 a 12:00. Não serão aceitas inscrições pelo correio.
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1.3.4 Local, data e horário da prova?
Local: Sede da ETM na Rua Major Silvio Miranda 100 – Centro de Mogi das Cruzes - SP
Dia: 14 de Janeiro de 2018
Horário: das 9:00 às 12:00.

1.4 Informações Importantes:


Matemática peso 20, Língua Portuguesa peso 20, (Geografia, História e Atualidades)
peso 20 e redação peso 40.

O Concurso de Bolsa de Estudo disponibilizará 15 Bolsas de Estudo com os respectivos
descontos:
2 Bolsas de estudo 100%, 2 bolsas de estudo 80%, 2 bolsas de estudo 60%, 3 bolsas de estudo
40% e 6 bolsas de estudo 20%. O valor da bolsa, percentual, dos candidatos será em ordem
decrescente das notas.


Não é obrigatória a participação do Concurso de Bolsa de Estudo, o processo é apenas
para aquele que deseja pleitear um desconto na sua mensalidade.



O desconto só é válido para as mensalidades do módulo contratado, o desconto não se
estende à matrícula. O desconto não é cumulativo, ou seja, caso o candidato/aluno já
possua algum tipo de desconto (convênios ou bolsas de estudo) e venha a ser
beneficiado com o processo seletivo, esse benefício não será cumulativo. Valerá o de
maior desconto.



O candidato que já é aluno da ETM, também pode participar do Concurso de Bolsa de
Estudo, desde que, esteja rigorosamente em dia com as mensalidades.



Para participar o candidato deverá fazer sua inscrição e realizar a prova dentro dos
prazos especificados. Se o candidato não conseguir chegar a tempo de fazer a prova o
mesmo, perde apenas a chance de obter o desconto, mas está apto a fazer sua
matrícula, (havendo disponibilidade de vaga).



O valor da inscrição só será devolvido na hipótese do processo seletivo ser cancelado.



Recomenda-se aos candidatos que cheguem ao local de prova com antecedência mínima
de meia hora, pois não será permitida a entrada de retardatários após o início da prova.



Para participar o candidato deverá fazer sua inscrição e realizar a prova dentro dos
prazos especificados.



O candidato não classificado, mas que mantenha interesse em estudar na ETM, pode
efetuar sua matrícula, desde que haja vaga.



Poderão inscrever-se no Concurso de bolsa, candidatos que tenham concluído ou que
venham a concluir o ensino médio até o mês de Dezembro de 2018.



Todos os candidatos, inclusive os que ainda cursam a última série do ensino médio,
devem estar cientes de que, caso não consigam comprovar, até a época da conclusão do
curso técnico, a conclusão do ensino médio, por meio da apresentação dos documentos
legalmente exigidos, será feita uma matrícula condicional.
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No Concurso de Bolsa de Estudo, a ETM oferece uma única opção de prova:

2 - PROVA TRADICIONAL
Com data prefixada e realizada segundo a sistemática habitual. As inscrições para a
prova tradicional podem ser feitas até o dia 13 de Janeiro de 2018 na secretaria da escola,
das 8:00hs às 12:00 hs.

2.1 - COMPOSIÇÃO DAS PROVAS
Prova Tradicional: Realizada em um só dia, será aplicada na data prevista, em local
designado pela ETM, e será constituída de uma redação em Língua Portuguesa e 30
questões

interdisciplinares

versando

sobre:

Língua

Portuguesa,

Matemática

e

Atualidades(Geografia, História). Nessa prova, cada questão tem peso 2, portanto as
questões todas têm valor 60, e a redação tem valor 40, totalizando 100 pontos. Não será
permitida a saída com a folha de questão por uma questão de segurança e lisura do
concurso.

2.2 - CLASSIFICAÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO DA BOLSA
Classificação: O desconto dos candidatos será em ordem decrescente das notas,
respeitando-se o limite de vagas oferecidas.
Desclassificação: A redação é obrigatória.

2.3 - RESULTADO
O gabarito da prova será divulgado no site www.escolatecnicamogiana.com.br e fixado na
secretaria da escola no dia 15 de Janeiro de 2018 e o resultado a partir do dia 24 de Janeiro de
2018 no site da escola e também na secretaria.
Em caso de empate, será classificado o candidato que obtiver maior nota na redação, se o
empate persistir aquele que obtiver a maior nota em língua portuguesa, persistindo a maior
nota em matemática, persistindo a maior nota em conhecimentos gerais. Persistindo o
empate, será classificado o candidato mais velho.
Observações: Os cursos oferecidos são de regime modular e as matrículas são realizadas
por blocos de disciplinas, conforme o regimento interno. A ETM reserva-se o direito de não
colocar o curso em funcionamento caso o número de matriculados seja inferior ao número de
vagas oferecidas por curso. Nesse caso, após a última fase do Concurso de Bolsa, o
candidato poderá optar por outro curso com vagas disponíveis, ou solicitar a devolução da
quantia paga, o que será feito quinze dias após o aluno requerê-la na secretaria. Não caberá
ao candidato qualquer reclamação ou recurso.

2.4 - MATRÍCULA
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Prazo e local: As matrículas dos candidatos com desconto e bolsa serão
feitas na secretaria da ETM, no período de matrículas. O candidato convocado que não
efetuar sua matrícula no prazo estipulado, não poderá matricular-se posteriormente.
Documentação necessária: No ato de matrícula, o candidato deverá entregar na Secretaria
1 (uma) cópia simples dos seguintes documentos: a) histórico escolar do ensino médio ou
equivalente; b) certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; c) certidão de
nascimento ou casamento; d) cédula de identidade; e) título de eleitor; f) prova de quitação do
serviço militar; g) cadastro de pessoa física (CPF) do aluno ou, se o aluno for menor de 18
anos, do pai (ou responsável).
Início das aulas: A data de início das aulas será comunicada por ocasião da matrícula.

3 - Programa
3.1 - Língua Portuguesa, Comunicação e Expressão
a capacidade para grafar corretamente as palavras da língua;
a extensão do seu léxico (ativo e passivo);
o conhecimento das normas da língua que possibilitam a construção de frases corretas e
claras;
a sensibilidade diante dos recursos estilísticos da língua que permitem uma expressão
original mais significativa e agradável;
o senso de ritmo lógico da frase;
a capacidade de compreender as idéias de um texto e, analisando-as, chegar à síntese delas.
Quanto ao critério do que seja correto, o ponto de referência é a língua moderna do Brasil, em
seu aspecto mais apurado (aquela de que são índices os grandes nomes da nossa literatura);
e as questões, naturalmente, envolverão problemas relacionados com os itens da gramática
normativa enumerados a seguir. Sistema ortográfico vigente; pronúncia correta das palavras;
classificação das palavras; formação das palavras: composição e derivação; flexão das
palavras; estrutura da frase; a oração e o período; regência nominal e verbal; concordância
nominal e verbal; colocação das palavras na frase; sintaxe das classes de palavras;
significação das palavras. Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; denotação e
conotação; pontuação.

3.2 - Geografia, História e Atualidades
Geografia geral, Geografia do Brasil, Organização Social e Política do Brasil, Etnia e cultura
na formação do Brasil; Sistema econômico; a cidade e os problemas urbanos na sociedade
contemporânea, civilizações da Antigüidade; mundo medieval; mundo moderno; mundo
contemporâneo, o descobrimento do Brasil e a expansão européia no início dos tempos
modernos; o sistema colonial; a crise do sistema colonial; o Brasil Império; o Brasil República,
formação social; organização do Estado Nacional; a sociedade contemporânea; a cultura
brasileira e atualidades.
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3.3 - Matemática
Conjuntos numéricos; polinômios; equações algébricas; análise combinatória; probabilidades;
matrizes, determinantes e sistemas lineares; geometria analítica; funções; derivadas;
trigonometria.
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