
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES Nº 001/2020 
 
 

A ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA ESTADUAL DE SÃO BENTO, torna pública a 
abertura de inscrições para o Processo Seletivo de ingresso de estudantes nessa instituição de 
ensino, para o ano letivo de 2020, regendo-se pelas disposições do presente Edital. 
 
1. DA VALIDADE E ABRANGÊNCIA 
 
O processo seletivo que trata o presente Edital destina-se, única e exclusivamente, ao 
preenchimento das vagas referentes ao ano letivo 2020 e somente para matrícula no 1º Ano do 
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, obedecidos, rigorosamente, os quantitativos de 
vagas previstos no edital. 
 
2. DO QUANTITATIVO E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 
 
2.1. Fica determinado que a ECIT DE SÃO BENTO, oferecerá um quantitativo de 180 vagas para 
1ª série do Ensino Médio, distribuídas na proporção de 80% para estudantes que cursaram o 
Ensino Fundamental II integralmente no ensino público e 20% para estudantes que passaram em 
algum momento durante o Ensino Fundamental II pela Rede Privada de Ensino. De acordo com o 
quadro abaixo: 
 
2.2 Das 180 vagas ofertadas, 162 serão para entrada imediata no início do Ano Letivo 2020 e o 
restante serão destinadas para Cadastro de Reserva. Os alunos que irão compor o Cadastro de 
Reserva serão chamados de acordo com sua classificação mediante a disponibilidade das vagas 
ofertadas pela escola. 

 

ESCOLA MUNICÍPIO 
ECITE SÃO BENTO SÃO BENTO 

Curso Técnico em 
Administração 

65 vagas para estudantes da 
Rede Pública 

16 vagas para estudantes da Rede 
Privada. 

Curso Técnico em Têxtil 
65 vagas para estudantes da 
Rede Pública 

16 vagas para estudantes da Rede 
Privada. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. Período de inscrição: de 04 a 15 de novembro de 2019, no horário de 08h às 16h, na secretaria 
da ECIT de São Bento. 
 
3.2. Os candidatos deverão satisfazer todas as condições do presente Edital, tornando-se nulos todos 
os atos decorrentes de inscrição efetuada em desacordo com as normas nele contidas. 
 
3.3. O pedido de inscrição deverá ser formulado em requerimento padrão, constante no Anexo 1 
deste edital, pelos pais e/ou representante legal do (a) candidato (a), dirigido ao gestor (a) ECIT. 



 
3.4. No ato da inscrição, os pais ou responsável legal do (a) candidato (a) deverão apresentar: 
 
a) Requerimento de inscrição devidamente preenchido, sem lacunas, emendas e/ou rasuras; 
b) Cópia do Histórico Escolar do (a) candidato (a) até o 8º ano do Ensino Fundamental; 
c) Declaração da escola de origem com as notas de português e matemática dos 1º, 2º e 3º bimestres 
do 9º Ano; 
d) Apresentar documento de identificação oficial do candidato1, com foto. 
 
3.5. Não serão aceitos documentos que apresentem emendas, rasuras, divergências de dados e/ou 
outras irregularidades. 
 
3.6. As inscrições cujos documentos apresentados estejam em desacordo com as respectivas 
normatizações ou que expressem situações inverídicas não serão homologadas.  
 
3.7.  A efetivação da inscrição implica na ciência e na aceitação de todas as especificações deste 
Edital por parte do (a) candidato (a) e seus pais ou representante legal. 
 
3.8. O (a) candidato (a) em regime de Progressão Parcial não poderá concorrer ao processo seletivo. 
 
3.9. Não será cobrada taxa para inscrição. 
 
4. DA SELEÇÃO 
 
4.1. A seleção será realizada a partir das médias do (a) candidato (a) nas disciplinas de Português e 
Matemática do Ensino Fundamental II (6º ao 8º ANO) e dos 03 (três) primeiros bimestres do 9º 
Ano. 
 
4.2. A classificação será formada pela ordem decrescente das médias das disciplinas de Português e 
Matemática no Ensino Fundamental II. 
 
4.3. Serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 
 a) menor distância da residência do candidato até a escola; 

   b) Maior média na disciplina de Português; 
 c) Maior média na disciplina de Matemática; 
 d) menor idade. 
 
4.4. A lista de APROVADOS será divulgada a partir de 29 de novembro de 2019 no mural da 
escola, na página oficial da escola no Facebook (www.facebook.com/ecitdesaobento) e no perfil 
oficial da escola no Instagram (www.instagram.com/ecitdesaobento). 
 
5. DA MATRÍCULA 
 
5.1. Período de efetivação da matrícula: de 02 a 13 de dezembro de 2019, no horário de 08h às 
16h, na secretaria da ECIT. 
5.2. Os requisitos básicos de ingresso deverão ser comprovados no ato da matrícula, perdendo o 
direito à vaga o candidato que não atender às condições previstas neste Edital. 
 
 

 
1 Considera-se documento oficial de identificação: Documento de identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de 
habilitação, certificado militar e passaporte. 



5.3. Para efetivação da matrícula, os candidatos (as) classificados (as), os pais ou o responsável 
legal, deverão dirigir-se à secretaria da ECIT, no período de 08h às 16h, de posse dos seguintes 
documentos: 
 

1. 02 (duas) fotos 3x4 iguais, cabeça descoberta (sem boné, chapéu ou similar), não sendo 
aceitas fotos reproduzidas através de scanner, fotocópia colorida, ou qualquer meio 
eletrônico similar; 

2. Original e cópia de comprovante de residência atual dos pais ou do responsável legal; 
3. Original e cópia da Certidão de Nascimento e Identidade do candidato; 
4. Histórico Escolar original, emitido pela unidade de ensino sem rasuras e assinados pela 

gestão e secretário (a) escolar; 
5. Original e cópia da Identidade. 
6. Original e cópia do cartão do SUS e Bolsa Família (se houver) 

 
5.4. Após encerrado o prazo de matricula, caso haja vagas a serem preenchidas, haverá uma 
segunda chamada obedecendo a ordem de classificação. 
 
5.5. Perderá o direito à matricula o candidato contemplado que não preencher os requisitos 
supracitados. 
   
6. DO CALENDÁRIO 
 

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 
Inscrição 04/11 a 15/11/2019 08h às 16h Secretaria da ECIT 

Divulgação dos 
resultados 

29/11/2019 08h às 16h 
Secretaria da ECIT 

Facebook e Instagram 
Matrículas 02/12 a 13/12/2019 08h às 16h Secretaria da ECIT 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1. O acompanhamento das publicações referentes a este Processo Seletivo é de responsabilidade 
exclusiva dos pais ou do responsável legal pelo candidato (a). 
 
7.2 A qualquer tempo, poder-se-á anular a matrícula do (a) candidato (a) na ECIT, desde que 
comprovada a falsidade de documentos ou de declarações prestadas; ou ainda, fraude na obtenção 
da matrícula, com prejuízo da responsabilidade civil e criminal ao candidato, pais ou responsável 
legal. 
 
7.3. As horas mencionadas neste Edital referem-se ao horário local. 
 
7.4. Não haverá, sob qualquer hipótese, possibilidade de mudança de curso. 
 
7.5. Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Direção Escolar. 
 
 

São Bento, 18 de outubro de 2019 
 

 
 

 
 
 



ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
(Será disponibilizada também no ato da inscrição) 

 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA ESTADUAL DE SÃO BENTO 

 
SELEÇÃO Nº 001 – ECITE/2020 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo:  

Data de 
nascimento: 

/        / Masculino (      )     Feminino (       ) 

Pai:  

Contato do Pai:  

Mãe:  

Contato da Mãe  

Endereço: 
 
 

E-mail:  

Contato do Aluno:  

Curso pretendido:  

 
 

 
_______________________________ 

Ass. do (a) responsável 
 
 
 

................................................................................................................................................................ 
 
 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
SELEÇÃO Nº 001 – ECITE/2020 

 
Candidato (a):  

 
 
 

_______________________________ 
ECITE DE SÃO BENTO 



 
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR 

(Necessita ser feita pela escola com carimbo do diretor) 
 
 
 
 
 
 

TIMBRE A ESCOLA 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
Declaro para os devidos fins necessários que FULANO DE TAL, com o RG nº 00000 e              
CPF nº 00000 é aluno regularmente matriculado nesta Instituição de Ensino e possui as seguintes 
médias nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática nos três primeiros bimestres do ano 
letivo corrente. 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

1º BIMESTRE   

2º BIMESTRE   

3º BIMESTRE   

 
 
 
 

Local e Data 
 

 
 
 
 
 
 

Assinatura e Carimbo do Diretor da Escola 


