ACEM E P
Associação do Centro Familiar de Formação por Alternância de Ensino Médio e
Profissionalizante. CNPJ Nº 07.489.505/0001-00 Comunidade Pau Santo – Zona
Rural65.710–000 Lago do Junco – MA – Brasil Telefones para contatos:
(99) 9 9136 5035; (99) 981666318. (99)981637575 e (99) 982264191.
Email: acemep01@ yahoo.com.br / SITE: ceffa.jimdofree.com

Critérios para seleção dos alunos e alunas para o ano letivo de 2022.
A ACEMEP informa que o processo seletivo para o ingresso no curso em Agropecuária Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional em Alternância, oferecerá 60 vagas para o ano letivo 2022, a partir dos
critérios abaixo:
Local de inscrições: CEFFA Manoel Monteiro, Pau Santo, e União das Associações das Escolas Famílias
Agrícolas do Maranhão (UAEFAMA) e EFAs regionais.
Período de inscrições: 05 de novembro 2021 a 12 de Janeiro de 2022. (Terça feira).
As inscrições deverão conter xerox do RG e CPF do aluno. (Uma foto 3X4). O Aluno ou aluna deverá
trazer uma carta de recomendação da escola que estudou, devidamente assinada pelo Gestor ou
Gestora, com o contato dos mesmos.
Valor da inscrição R$ 40,00 (Quarenta Reais) que deverá ser pago no ato da inscrição ou no dia da prova
no CEFFA.
A Regional UAEFAMA e EFAs deverão enviar as inscrições e os valores recebidos com a relação dos
candidatos que pagaram até o dia 08 de Janeiro de 2022 para o CEFFA Manoel Monteiro.
As provas serão realizadas no CEFFA Manoel Monteiro, Povoado Pau Santo, Município de Lago do Junco
MA. (Via- MA 245, de Bacabal a Lago da Pedra, entrada povoado Cigana).
Provas: dia 12 de Janeiro (Terça feira) de 2022. As 13:00 com prova objetiva e redação com duração de
5 horas. Haverá uma entrevista de caráter eliminatório para os que foram aprovados nas provas objetivas.
No dia 19 de Janeiro as 08 horas da manhã no CEFFA Manoel Monteiro, com a presença dos alunos
aprovados e pais ou responsável.
No ato da prova objetiva o candidato deverá estar munido de documento de identificação com foto,
comprovante de inscrição quitado, usando Máscara. Caso não tenha conseguido fazer a inscrição antes,
poderá faze-la no local, portanto deverá chegar com antecedência de no mínimo uma hora.
As provas conterão: 20 Questões de Português: (classes gramaticais enfocando principalmente o verbo,
Acentuação Gráfica, Termos da Oração: Sujeito e Predicado), Ortografia, Produção Textual (Redação),
Leitura e Interpretação de Textos (10 Questões); 20 Questões de Matemática e Raciocínio Lógico (As
Quatro Operações Fundamentais, Conjuntos, Expressões Algébricas, Raiz Quadrada, Polinômios.) Figuras
Geométricas (8º ano), (Potências e Equações de Primeiro Grau, Segundo grau e funções); 10 Questões de
Conhecimentos Gerais e Geografia do Maranhão, (Livro: Terra das Palmeiras) 10 Questões de
Conhecimentos Agropecuários (Agricultura, e Criações). As questões serão elaboradas tendo como
referência os conteúdos do Ensino Fundamental de 6° ao 9° ano.
Serão aprovados somente os alunos que atingirem 50% da pontuação geral na prova de seleção.
O resultado será publicado no dia 22 de Janeiro de 2022 nos Sites; www.ceffa.jimdofree.com., no
facebook, Whatsapp e telefones contidos no timbre deste documento..
As aulas terão início após determinação da secretária estadual de educação e as matriculas serão
automática, os alunos deverão trazer originais e Xérox: CPF, RG e certidão de nascimento, Histórico escolar,
certificado ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental, atestado médico e cartão de vacinação
atualizado e cartão do SUS. No mesmo dia acontecerá um Seminário de Pais e Alunos, sobre o
funcionamento do CEFFA.
O Valor sessão será de R$140,00. (período em que os alunos ficam no CEFFA)
Lago do Junco – MA, 05 de Novembro de 2021.
Atenciosamente.

José Roberto da Silva,
RG: 000087465498-0 SSP MA, CPF 776 593 763-49
Presidente.

