
 

 

DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

 

 

EDITAL Nº 02/2022. PROCESSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E ADMISSÃO DE 

ESTUDANTES PARA O CURSO #PROXIMOSPASSOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - 

CE - ANO 2022 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAUCAIA - SME divulga o processo 

público para seleção e admissão de estudantes para o Curso #PróximosPassos de Caucaia, 

para o ano letivo de 2022, a ser conduzido pela Diretoria de Ensino Fundamental / Diretoria 

de Desenvolvimento Curricular / SME CAUCAIA. O processo seletivo e a matrícula dos 

candidatos aprovados neste processo seletivo, serão regidos por este Edital.  

 

1. DO CURSO, DO NÚMERO DE VAGAS E DA DURAÇÃO 

 

1.1. O curso #PróximosPassos é um curso online gratuito que tem como característica o 

ensino do currículo dos Componentes Curriculares disposto em edital para ingresso 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus 

Caucaia., proporcionando aos estudantes uma maior chance de se prepararem 

adequadamente para concorrer a uma das vagas dos cursos técnicos oferecidos por 

esta Instituição. 

 

1.2. O curso é oferecido aos estudantes do último ano do Ensino Fundamental de Escola 

Pública da rede municipal de ensino de Caucaia interessados em cursar a Educação 

Profissional Técnica Integrada de Nível Médio do IFCE – Campus Caucaia. 

 

1.3. Serão oferecidas 600 (seiscentas) vagas distribuídas em 08 (oito) turmas, sendo 04 

(quatro) no turno matutino e 04 (quatro) no turno vespertino. 

 

1.4. O curso terá duração de aproximadamente 06 (seis) meses e acontecerá no 

contraturno das aulas regulares. 

 

2. DO CRONOGRAMA 

 

2.1. As atividades deste Processo Seletivo obedecerão ao seguinte cronograma:  

 

Cronograma Etapa do processo 

29/04/2022 Divulgação do edital. 

29 a 06/05/2022 Inscrições de candidatos no site da SME por 

meio de formulário Google.(formulário inscrição 

alunos). 

09/05/2022 Divulgação da lista das inscrições deferidas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOwP0vcvVvcMKq2H7UCzpjAAO5yHjPP4cjsyTVkyb9_YANhQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOwP0vcvVvcMKq2H7UCzpjAAO5yHjPP4cjsyTVkyb9_YANhQ/viewform?usp=sf_link


 

 

10/05/2022 Recurso contra o indeferimento de inscrição. 

11/05/2022 Resultado do recurso contra o indeferimento de 

inscrição. 

13/05/2022 Divulgação da classificação final. 

16/05/2022 Divulgação dos candidatos nas suas 

respectivas turmas. 

16 a 30/05/2022 Envio de documentação de matrícula. 

 

 

3. DA INSCRIÇÃO  

 

3.1 Antes de efetuarem a inscrição, os candidatos deverão conhecer o teor do projeto 

disponível no site www.smecaucaia.com.br e certificar-se de que preenchem todos os 

requisitos nele expressos. 

 

3.2 O Processo Seletivo será realizado em única fase, que consistirá na análise das médias 

finais dos estudantes obtidas no oitavo ano do Ensino Fundamental, conforme detalhado no 

item 4 deste Edital. 

 

3.3 As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE PELO GESTOR ESCOLAR da 

unidade onde o estudante cursa o 9º ano, via internet, no endereço eletrônico 

www.smecaucaia.com.br conforme o Cronograma presente no item 2 deste Edital.  

 

3.4 NÃO será cobrada taxa de inscrição para participação no Processo Seletivo. 

 

3.5 No momento da inscrição, deverá ser escolhido um único turno ofertado: manhã ou tarde. 

 

3.6 Serão considerados inscritos os candidatos que tiverem seu Requerimento de Inscrição 

deferido. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

4.1 A nota dos candidatos será apurada pela análise das médias finais informadas pelos 

gestores escolares.   

 

4.2 Será considerada a pontuação obtida nos Componentes Curriculares das seguintes áreas 

de conhecimento: Língua Portuguesa e Matemática no 8º ano dos anos finais. 

 

4.3 Para efeito de classificação, será feita uma média aritmética das médias finais de 

Matemática e Língua Portuguesa. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

http://www.smecaucaia.com.br/
http://www.smecaucaia.com.br/


 

 

5.1  Os candidatos serão classificados em listagem única, por curso e turno, em ordem 

decrescente de pontos obtidos, de acordo com o quadro de vagas constante no item 1.3 deste 

Edital. 

 

5.2 O resultado final deste Processo Seletivo será divulgado, de acordo com o Cronograma 

do item 2, no endereço eletrônico www.smecaucaia.com.br, com a divulgação dos candidatos 

matriculados. 

 

6. DAS VAGAS REMANESCENTES 

 

6.1 As vagas remanescentes serão preenchidas pelos candidatos classificáveis presentes na 

lista de classificação final. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 O estudante que, ao longo do curso, apresentar 03 (três) registros de indisciplina em sua 

ficha ou apresentar frequência abaixo de 75% será desligado do curso. 

 

7.2 Este Edital pode sofrer alterações por retificação, devendo o candidato ficar atento à 

divulgação de notícias no site da SME (www.smecaucaia.com.br). 

 

7.3 Fica a cargo do estudante possuir aparelhos tecnológicos compatíveis com as plataformas 

digitais que serão utilizadas durante o curso, sendo de sua responsabilidade ter acesso à 

rede de internet móvel ou wi-fi. 

 

7.4 O curso será ministrado parcialmente por plataformas digitais, tendo como canal de 

comunicação Google Meet, Google sala de aula, e-mail e WhatsApp. 

  

7.5. Serão ministrados aulões presenciais no mês de dezembro, como revisão do curso, 

sendo imprescindível a participação dos estudantes. 

 

7.6 Os responsáveis pelos estudantes, menores de 18 anos, deverão assinar o Termo de 

Responsabilidade validando as informações fornecidas por seus filhos no ato da inscrição, 

além de fornecer um número de telefone, preferencialmente com whatsapp, de fácil 

comunicação com a coordenação do Projeto para envio de comunicados e informações sobre 

o curso. 

 

7.7 O estudante deve cumprir as datas das atividades determinadas durante o período do 

curso, seguindo as orientações dos docentes e coordenação do projeto.  

 

 

Caucaia,    29 de  abril  de 2022. 

 

 

 

Sergio Kobayashi 

Secretário Municipal de Educação 

https://www.smecaucaia.com.br/
https://www.smecaucaia.com.br/

