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PREZADO CANDIDATO,
Somos gratos pelo seu interesse de ingressar na EAC, em 2015. Torcemos pelo seu sucesso, como recompensa à sua
dedicação e competência, na busca de seus objetivos. Temos certeza de que esta Escola fará todos os esforços possíveis no
sentido de atender as aspirações e expectativas.
CÓDIGOS DOS CURSOS
01. É o código do CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO.
02. É o código do CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA SUBSEQUENTE AO ENSINO
MÉDIO.

Local e data das provas
As provas serão realizadas na Escola Agrotécnica do Cajueiro-UEPB, no dia 16/01/2015, (Sexta-feira).
ESTRUTURA DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2015
Horário das provas
As provas serão iniciadas, pontualmente, às 08h (hora local) e terão duração de, no máximo, 3 (três) horas, incluindo
o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
Procedimento do candidato
- Identificar, com antecedência, o local de realização das provas. O acesso às salas só será permitido no dia da
seleção, a partir das 07h00 do dia 16/01/2015.
- Comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 30 minutos (07h30min), munido do documento que
apresentou para a inscrição, caneta esferográfica azul ou preta. Os retardatários não terão acesso à sala de realização
da seleção.
- Não portar qualquer aparelho ou objeto que possibilite comunicação além de você e o material utilizado no processo
seletivo (caneta preta ou azul e os componentes da prova que será entregue pelo fiscal de sala).
- Realizar a seleção no local determinado pela Comissão Permanente.
- Conduzir somente o material necessário à realização da seleção: caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer outro
material deverá ser colocado, obrigatoriamente, no local indicado pelo fiscal de sala.
- A Comissão Permanente não se responsabilizará pelo material não necessário à realização da seleção.
- Conferir, no dia da prova, as folhas de provas e a folha resposta. Caso haja algum erro comunicar ao fiscal de sala.
- Não é permitidos rasuras e dobramentos no material da seleção.
- Não se comunicar com outros candidatos nem pedir consultas aos fiscais durante a realização da seleção.
- Permanecer na sala onde realiza a seleção no mínimo, 1 (uma) hora.
- Devolver o material resposta, assim que terminar o tempo estipulado para o término da seleção,iniciando-se
pelafolha resposta.
Redação
A REDAÇÃO será dissertativa, narrativa ou descritiva. Você escolhe uma das propostas apresentadas e cria um
título para a mesma.
Obedeça à instrução para o sucesso de sua redação!
Prova de Matemática para o candidato que terminou o ensino fundamental
A prova de matemática terá 10 (dez) questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas para sua escolha.
São questões envolvendo:
- Sistema métrico decimal;
- Sequência com números naturais;
- Expressões numéricas;
- Equação do 2º grau;
- Aplicação do Teorema de Pitágoras;
- Operação com números decimais;
- Perímetro de polígonos;
- Uso de fórmulas;
- Áreas das figuras geométricas planas.
Onde encontrar:
 Matemática a realidade de: Gelson Lezzi, Osvaldo Dolce e Antonio Machado.
 A conquista da matemática (teoria e aplicação) de José Ruy Giovanni, Benedito Castrucci e José Ruy Giovanni
Jr.
 Aprendendo matemática de José Ruy Giovanni e Eduardo Parente.
Prova de Matemática para o candidato que pretende cursar o ensino profissional subsequente
- Conjuntos;
- Conjuntos numéricos;
- Funções;
- Sistema de equação do 1º grau;
- Regra de três simples e composta;

-

Porcentagem;
Juros simples;
Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG);
Lógica.

Onde encontrar:
 Coleção 1ª série do Ensino Médio de: Edwaldo Bianchini e Herval Paccola.
 Matemático Volume Único – Dante
 Matemática – Fernando Trotta 5ª Série.
Prova de Conhecimentos Gerais – Nível do Ensino Fundamental
A prova de conhecimentos gerais terá 10 (dez) questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas para sua escolha.
Assunto para esta prova:
-

A Geografia e História Geral e do Brasil
A Geografia e História da região Nordeste e do estado da Paraíba.
A Geografia e História do município de Catolé do Rocha, envolvendo temas como: agropecuária, economia e
sociedade.

Onde encontrar:
 Coleção volume único: Geografia Geral e do Brasil / Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira.
 Atlas Escolar Paraíba - Espaço Geo-Histórico e Cultural/Janete Lins Rodriguez-2003
Prova de Conhecimentos Gerais – Nível do Ensino Médio
A prova de conhecimentos gerais terá 10 (dez) questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas para sua escolha.
Assunto para esta prova:
-

A Geografia e História Geral e do Brasil
A Geografia e História da região Nordeste e do estado da Paraíba.
A Geografia e História do município de Catolé do Rocha, envolvendo temas como: agropecuária, economia e
sociedade.
Onde encontrar:



Coleção volume único: Geografia Geral e do Brasil / Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira.
Atlas Escolar Paraíba - Espaço Geo-Histórico e Cultural/Janete Lins Rodriguez-2003

Como as provas serão corrigidas
-

As provas objetivas serão corrigidas por três professores examinadores, de acordo com o gabarito, divulgado 10
(dez) minutos após o fim das provas.
- Cada REDAÇÃO será corrigida por duas professoras examinadoras, contemplando-se os critérios de avaliação
descritos no quadro abaixo:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ASPECTOS CONSIDERADOS
Princípio da não-contradição, da continuidade e
- Coerência textual
da progressão do sentido entre as partes do texto.
Emprego adequado dos elementos coesivos
reverenciadores e sequenciadores, que assinalam a
- Coesão textual
manutenção, a progressão do sentido, e as relações
lógico-semânticas entre os enunciados.
Adequação ao registro escrito culto quanto ao uso
- Norma culta escrita
do vocabulário, da ortografia, da pontuação, da
concordância, da regência e da colocação.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Para classificação final, calcula-se, inicialmente, para cada candidato uma Nota Final (NF), por matéria.
Em seguida, é calculada a Média Final (MF) de cada candidato, efetuando-se a média aritmética, com uma casa
decimal, das notas finais por ele obtidas em todas as matérias.

O candidato será classificado de acordo com sua Média Final (MF) e o número de vagas oferecidas em sua opção,
feita no ato da inscrição.
O candidato que obtiver nota zero em qualquer uma das provas será desclassificado.
Critério de Desempate
Caso venha ocorrer empate entre notas na classificação final, obedeceremos aos seguintes critérios de desempate:
. 1º - será classificado o candidato que obtiver melhor nota na REDAÇÃO.
. 2º- persistindo o empate, será classificado o candidato que obtiver melhor nota em MATEMÁTICA.
. 3º - persistindo o empate, será classificado o candidato que obtiver melhor nota em CONHECIMENTO GERAL.
. 4º - persistindo o empate, será classificado o candidato que VEM DE ESCOLA PÚBLICA.
. 5º - persistindo o empate, será classificado o candidato MORADOR RURAL.
Divulgação dos resultados
O resultado final da seleção será disponibilizado na página oficial da UEPB http://centros.uepb.edu.br/ccha/,
ESCOLA AGROTÉCNICA DO CAJUEIRO – UEPB e na IMPRENSA LOCAL, até o dia 30 de janeiro de 2015.
Observações importantes
Chegar 30 minutos antes do horário estabelecido para as provas, ou seja, 07h30min do dia 16/01/2015.
Trazer o CARTÃO DE INSCRIÇÃO e o DOCUMENTO que usou para fazer a INSCRIÇÃO.
Não portar qualquer aparelho ou objeto que possibilite comunicação além de você e o material utilizado no processo
seletivo (caneta preta ou azul e os componentes da prova que será entregue pelo fiscal de sala.
Não esquecer caneta esferográfica azul ou preta.
Na hipótese de alguma questão das provas virem a ser anulada, por decisão da Comissão Permanente, fundamentada
em parecer da Banca Elaboradora da prova, o seu valor em pontos não será contabilizado em favor de nenhum candidato.
VAGAS OFERECIDAS
Vagas para ingresso na EAC
01. Ensino MÉDIO INTEGRADO (Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio),com duração de 3 anos,
nos turnos da manhã e tarde, 60 vagas = 2 turmas.
02. Ensino PROFISSIONALIZANTE DE NÍVEL MÉDIO (Técnico em Agropecuária – Sistema MODULADO
SUBSEQUENTE), para alunos que já possuem o Ensino Médio, com duração de 2 anos, no turno da manhã, 60 vagas = até
2 turmas.
MATRÍCULAS DOS CLASSIFICADOS PARA O ANO LETIVO 2015
Local e data da matrícula
As matrículas, para alunos classificados, serão realizadas pela Secretaria da Escola Agrotécnica do Cajueiro-UEPB.
As matrículas serão efetuadas de acordo com o Calendário Acadêmico da UEPB e informadas aos candidatos no dia do
processo seletivo.
Documentos exigidos para a matrícula
Xerox da Certidão de Nascimento;
Xerox do RG e do CPF;
Xerox de o documento militar (Reservista), para homens de maior idade;
Histórico Escolar;
1ª foto 3x4 recente com fundo branco para ambos os cursos.

Catolé do Rocha-PB, 27 de novembro de 2014.

