
 

 

 



 

 

 

Mensagem do Diretor 

 

Em nome de toda nossa comunidade educativa, dou as boas-vindas aos candidatos 

do Processo Seletivo ETE FMC 2022. 

Sabemos que a pandemia trouxe incerteza, medo e insegurança, mas dando este 

primeiro passo, agarrando a oportunidade de ingresso na ETE, vocês demonstram 

que acreditam num futuro melhor, e isso muito nos engrandece, pois faz parte de 

nossa missão enquanto escola jesuíta e nos mantém fiéis ao legado que Sinhá 

Moreira, fundadora da ETE FMC, nos confiou. 

Esperamos que todos sintam-se seguros e acolhidos na ETE FMC, pois preparamos 

a Escola com todo o cuidado, obedecendo às normas dos órgãos competentes, 

respeitando os protocolos de saúde, adequando, desta forma, nossos espaços para 

recebê-los neste Processo Seletivo e nas aulas presenciais. 

Desejo boa sorte a todos! 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Prof. Me. Alexandre Loures Barbosa 

Diretor Geral ETE FMC 

  



 

 

1. Introdução 

Este Manual é parte integrante do Edital 001/2021 e apresenta as informações 

necessárias sobre o Processo Seletivo da ETE FMC, para que você participe de 

forma segura, preservando sua saúde e a do seu próximo. 

 

2. Realização das provas 

2.1. As provas serão no dia 04 de dezembro de 2021, de 8h até 10h30, para 
o Ensino médio com itinerários formativos técnicos no período diurno, e 
de 14h até 16h30, para os Cursos Técnicos no período noturno, conforme 
escala de horários de início descrita nesse manual. 

2.2. O tempo de duração da prova será de 2 horas e 30 minutos. O candidato 
deverá permanecer na sala de prova, no mínimo, por 1 hora e 15 minutos. 

2.3. O candidato deverá chegar ao local da prova, Escola Técnica de 
Eletrônica Francisco Moreira da Costa, Av. Sinhá Moreira, 350, Centro, Santa 
Rita do Sapucaí, MG, 15 minutos antes do horário marcado para o seu início. 

2.4. O candidato deverá comparecer munido do comprovante de inscrição e 
um documento que contenha uma foto atualizada. Deverá levar lápis, borracha 
e caneta azul ou preta.  

2.5. No dia da realização das provas não será permitido ao candidato entrar 
e/ou permanecer no local do exame com aparelhos eletrônicos (relógio digital, 
telefone celular, calculadora, notebook, receptor, qualquer aparelho que use 
escuta auricular, etc). O descumprimento da citada instrução implicará 
eliminação do candidato.  

2.6. Não serão aplicadas provas fora da data prevista ou do espaço físico 
predeterminado no endereço indicado neste Edital, exceto em casos especiais 
(quando o candidato possuir alguma comorbidade, condição especial ou 
apresentar sintomas de qualquer doença infectocontagiosa, especialmente 
respiratórios relacionados à COVID-19). Situações específicas deverão ser 
informadas com antecedência e serão tratadas individualmente.  

2.7. Todos os candidatos deverão seguir os protocolos de higiene 
determinados e divulgados no site da Escola antes da realização do Processo 
Seletivo. 

2.8. Devido à pandemia e às recomendações dos órgãos competentes, a fim 
de evitar aglomerações, o acesso nas instalações da Escola será permitido 
somente aos candidatos. 

 

3. Conteúdo das avaliações 

3.1. Do Ensino médio com itinerários formativos técnicos do período diurno: 

3.1.1. Matemática: Números: Operações e propriedades definidas em IR; 
Grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem 
e juros; Sequências numéricas; Álgebra: Operações com polinômios, 
fatoração de polinômios e produtos notáveis; valor numérico de uma 
expressão algébrica; equações polinomiais do 1º e 2º graus; sistemas de 
equações de 1º grau; frações algébricas; Grandezas e medidas: medida 
de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo. Geometria: 
Teorema de Pitágoras e trigonometria no triângulo retângulo. 



 

 

3.1.2. Língua Portuguesa: Interpretação e produção de texto; gramática: 
ortografia; acentuação; substantivo; artigo; adjetivo; pronome; verbo; 
conjunção; estrutura e análise sintática do período simples.   

3.2. Dos cursos técnicos do período noturno: 
3.2.1. Matemática: Números: operações e propriedades definidas em IR; 

sequências numéricas; porcentagem e regra de três simples e composta; 
Álgebra: valor numérico de uma expressão algébrica; equações polinomias 
do 1º e 2º graus; sistemas de equações polinomias do 1º e 2º graus; 
grandezas diretamente e inversamente proporcionais; expressões 
algébricas: fatoração e produtos notáveis; frações algébricas; funções 
polinomias de 1º e 2º graus; Grandezas e medidas: medida de 
comprimento; área; volume; capacidade; massa e tempo; Geometria: 
Teorema de Pitágoras e trigonometria no triângulo retângulo; 
Probabilidade e estatística: gráficos. 

3.2.2. Língua Portuguesa: Interpretação e produção de texto; gramática: 
substantivo; adjetivo; artigo; pronome; verbo; conjunção; acentuação; 
ortografia; concordância verbal.  

 

4. Classificação e Seleção  

4.1. As vagas para os cursos nos períodos diurno e noturno serão 
preenchidas pelo critério classificatório obtido a partir das provas de Língua 
Portuguesa e Matemática.  

4.2. Conforme Edital 001/2021, serão selecionados os candidatos que 
obtiverem as melhores notas, de acordo com o processo classificatório descrito 
a seguir: 
4.2.1. A nota máxima de cada prova será 100 (cem) pontos, e será feita a média 

aritmética das notas obtidas pelo (a) candidato (a) nas provas de Língua 
Portuguesa e Matemática; 

4.2.2. Os candidatos classificados com as melhores notas terão suas vagas 
garantidas, desde que se matriculem dentro do período estabelecido; 

4.2.3. Encerrado o período de matrícula dos candidatos classificados, se houver 
vagas, serão chamados os candidatos da lista dos excedentes, até o 
preenchimento completo das vagas ofertadas. 
 

5. Critérios de Eliminação  

5.1. Será eliminado do processo de seleção o candidato que se enquadrar em 
uma das condições abaixo: 
5.1.1. Não conseguir um mínimo de 30% da nota em qualquer das provas ou 

zerar na produção de texto; 
5.1.2. Usar, comprovadamente, de meios fraudulentos para a inscrição ou na 

realização das provas; 
5.1.3. Não entregar as folhas das provas; 
5.1.4. Deixar de comparecer à prova; 
5.1.5. Chegar atrasado; 
5.1.6. Incorrer em comportamento indevido durante o processo seletivo. 

 

6. Resultados  

6.1. Os resultados serão divulgados conforme estabelecido no Edital 
001/2021. 



 

 

7. Matrícula 

7.1. A efetivação da matrícula online será feita pelo responsável financeiro no 
Portal do Aluno, nos dias 20 e 21 de dezembro de 2021, após entrega da 
documentação de matrícula e recebimento de login e senha por e-mail, para acessar 
o referido portal. 

 

8. Orientações gerais 

Listamos aqui algumas regras básicas para ajudar na prevenção ao novo 

coronavírus. É importante que todos cumpram rigorosamente essas medidas. Manter a 

COVID-19 longe é uma responsabilidade de todos! 

● Use máscara; 
● Lave as mãos ou higienize-as com álcool 70%; 
● Ao tossir ou espirrar, cubra totalmente a boca com um lenço de papel ou com o 

antebraço; 
● Não toque olhos, boca ou nariz com as mãos sujas; 
● Mantenha o distanciamento social (1,5 m); 
● Não compartilhe objetos de uso pessoal; 
● Sugerimos que os cabelos sejam mantidos presos; 
● Sugerimos que seja evitado o uso de anéis, pulseiras, brincos e relógios, pois 

podem se tornar pontos de contato e contaminação; 
● Evitar colocar as mãos em maçanetas, puxadores, batentes e interruptores; e 

quando o fizer, higienizar as mãos imediatamente; 
● Respeitar as barreiras de proteção e marcações feitas pela Escola a fim de 

manter o distanciamento de segurança. 
 

9. Preparação e cuidados 

1º passo: Separe e faça a higienização do material que irá usar na prova (caneta 

preta ou azul, lápis e borracha). Não esqueça de checar sua temperatura. Tenha 

máscara reserva para eventual necessidade de troca e saco plástico para depositar 

a descartada. A garrafinha de água é indispensável, se possível, traga a sua 

abastecida de casa. Traga também o seu álcool em gel; 

2º passo: Na entrada da Escola, você deverá higienizar suas mãos com álcool 70%; 

3º passo: Observe as dicas que estão espalhadas em pontos estratégicos na 

Escola. Procure sempre manter a distância de 1,5 m das outras pessoas; 

4º passo: Antes de entrar no espaço de realização da prova, deixe sua squeeze 

cheia e verifique se necessita utilizar o banheiro. Nesse caso, lave bem as mãos e 

a higienize com álcool em gel antes de entrar no local de prova. Atente-se ao limite 

máximo de pessoas permitidas nos ambientes; 

5º passo: Fique atento às instruções no início da prova. A sua carteira não poderá 

ser removida do espaço demarcado. Faça sua prova com calma e atenção, pois o 

tempo é suficiente. Ao terminar sua prova, saia da Escola respeitando a regra de 

distanciamento e as rotas indicadas. Não será permitida a permanência na Escola 

após o término da prova; 

6º passo: Chegando em casa, saiba que os cuidados continuam. Lave as roupas, 

máscaras e higienize todos os materiais utilizados na Escola. 

 


