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EDITAL Nº 02/2021 
DE 06 DE ABRIL DE 2021 

 
 

 
Dispõe sobre as diretrizes do Processo Seletivo para 
Pré-cadastro das Matrículas, da Escola Cívico Militar 
de 2021, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, do 
Ano Letivo de 2021. 

 
 
O Prefeito de Tupanciretã – RS, no uso de suas atribuições legais, torna público Edital 
estabelecendo as diretrizes do Processo de Inscrição e Processo Seletivo para Pré-cadastro 
das matrículas da Escola Cívico Militar, para o Ano Letivo de 2021, no 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, de acordo com o disposto na Constituição Federal/1988, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB Nº 9.394/96, Lei nº 15.108, de 11 de janeiro de 2018, que 
dispõe sobre o Programa “Mais Efetivo”, nas funções de Monitor Cívico-Militar, em Escolas da 
rede Municipal. Este Edital tem por objetivo orientar e assegurar as inscrições e selecionar 
alunos do Ensino Fundamental que desejam matricular-se na Escola Cívico Militar. 
            
1 Da Escola: 

1.1. Esta escola tem por objetivo, dentro do campo da prevenção, o resgate da cidadania e 
do culto aos valores sociais por parte dos alunos. 
1.2. A Escola terá Gestor Escolar, Coordenação Pedagógica, Professores e Funcionários da 
Rede de Ensino Municipal. 
1.3. A Escola, disponibilizará Servidores do Programa Mais Efetivo como Monitores Cívicos 
para atuarem na monitoria, que compreende as atividades externas à sala de aula, de forma 
preventiva em situações, que possam influenciar negativamente no aprendizado e na 
convivência social do cidadão em desenvolvimento. Atuar, inclusive, se necessário, na 
aplicação das sanções previstas em regulamento próprio, a fim de possibilitar um ambiente 
adequado e facilitador à aquisição de conhecimentos e o seu desenvolvimento com base nos 
valores patrióticos e virtudes de vida em sociedade. 

 
  

2 Das inscrições para as Escolas Cívico Militar de Tupanciretã no Ensino Fundamental: 
 
2.1.  A inscrição será realizada exclusivamente pela internet, no link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch7qcqDnjfY-pabI065tXB-jmmNKo0-
wCSKXGRmZ8quIrdkQ/viewform?usp=sf_link, de 06 de abril a 20 de abril de 2021, disponível 
no site da Prefeitura de Tupanciretã. 
2.2.  Para inscrever-se, o responsável deverá realizar os seguintes procedimentos: 
a) Acessar o link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch7qcqDnjfY-pabI065tXB-
jmmNKo0-wCSKXGRmZ8quIrdkQ/viewform?usp=sf_link 
b) Ler na íntegra e estar de acordo com as regras do respectivo Edital; 
c) Preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição. 
2.3. Será de exclusiva responsabilidade dos pais e/ou responsáveis legais pela criança, as 
informações prestadas, como também, o correto preenchimento e atualização da inscrição. 
2.4.  As famílias que não possuem acesso à internet poderão realizar a inscrição na Prefeitura 
de Tupanciretã. 
2.5. Não serão aceitas as inscrições que não preencherem o respectivo documento de forma 
completa e correta, ou fornecer dados inverídicos ou falsos, conforme estabelecido neste 
Edital.  
2.6. Havendo a recusa da vaga pelo responsável legal do cadastro, o não comparecimento à 
Seleção do Processo Seletivo, ou a não efetivação da matricula em tempo hábil, com os 
devidos documentos comprobatórios, o candidato será excluído do Processo. Sendo 
classificado como não apto à matrícula. 
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2.7. Os pais e /ou responsáveis legais ficam cientes, que a realização da inscrição para o 
Processo Seletivo, implicará no pleno conhecimento e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, bem como das condições previstas em lei, em relação às quais não 
poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
 
3 Requisitos para participação no Processo Seletivo Simplificado:  
3.1. Estar matriculado no ano escolar pretendido em escolas da rede pública ou privada. 
3.2. Comprovar residência no município de Tupanciretã. 
 
4 Das Vagas 
 
4.1. O número de vagas disponíveis será de: 

 1º ano: 25 vagas no turno da tarde; 

 2º ano: 25 vagas no turno da tarde; 

 3º ano: 25 vagas no turno da tarde; 

 4º ano: 25 vagas no turno da tarde; 

 5º ano: 25 vagas no turno da tarde; 

 6º ano: 30 vagas no turno da tarde; 

 7º ano: 60 vagas no turno da manhã; 

 8º ano: 60 vagas no turno da manhã; 

 9º ano: 60 vagas no turno da manhã; 
 
 

4. DAS PROVAS: 
Este Processo Seletivo constará de: 
4.1- PROVA ESCRITA OBJETIVA ELIMINATÓRIA. 
4.2-  O conteúdo programático da prova constará no Edital com a Divulgação das 
Inscrições, no dia 23/04/2021, no Site da Prefeitura de Tupanciretã. 
4.3-  As provas escritas terão duração de 03 horas, contadas a partir da entrega das 
provas. 
4.4-  O candidato deverá comparecer no local da realização da prova, com no mínimo, 
30 (trinta) minutos de antecedência do início da mesma.  
4.5- Deverá portar Documento de Identidade válido, ou Certidão de Nascimento, de 
acordo com a legislação em vigor, com lápis, borracha e/ou caneta esferográfica azul 
ou preta. 
4.6- Será vedado o acesso ao local da realização da prova ao candidato, que se 
apresentar após o horário estabelecido para o início dos trabalhos, ou sem os 
documentos de identificação. 
4.5-  Os candidatos deverão levar: 
4.5.1- Do 1º ao 3º Ano, lápis e borracha; 
4.5.2- Do 4º ao 9º Ano: Caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material 
transparente. 
4.7- Será vedado o uso de aparelhos telefônicos, eletrônicos e comunicação entre os 
candidatos durante a realização da Prova. 
4.8- Os candidatos poderão levar a própria água em uma garrafa transparente. 
4.9- A prova deverá ser realizada individualmente, sem acompanhamento. 
4.10- Caso o candidato com alguma deficiência comprovada, necessite de algum 
auxílio, deverá protocolar o pedido na Prefeitura de Tupanciretã, até dia 28/04/2021. 
 
5 – RECURSOS: 
5.1 – Da classificação preliminar dos candidatos cabe recurso endereçado à Comissão 
do Processo Seletivo, uma única vez, no prazo comum de 1 (um) dia, sendo este o 
primeiro dia útil subsequente ao da publicação do resultado. 
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5.1.1 – O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do 
pedido recursal, protocolados na Prefeitura de Tupanciretã para a Comissão do 
Processo Seletivo. 
5.1.2 – Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do 
candidato passará a constar no rol de selecionados. 
 
 
6. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE: 
6.1 – Verificando-se a ocorrência de empate em relação aos pontos apurados por dois 
ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o 
candidato que: 
6.1.1 – Apresentar idade mais avançada;  
6.1.2 – Sorteio em ato público. 
 
7 CRONOGRAMA 
 

Evento Data Local 

Abertura do Edital 05/04/2021 Site da Prefeitura de Tupanciretã/RS 

Inscrições 06/04/2021 a 20/04/2021 
No link disponibilizado no site da 
Prefeitura de Tupanciretã 

Divulgação das Inscrições 23/04/2021 Site da Prefeitura de Tupanciretã/RS 

Recurso das inscrições 26/04/2021 Prefeitura de Tupanciretã/RS 

Homologação das Inscrições 28/042021 Site da Prefeitura de Tupanciretã/RS 

Prova Escrita: 

1º e 2º ano: 10/05/2021 
3º e 4º ano: 11/05/2021 
5º e 6º ano: 12/05/2021 
7º e 8º ano: 13/05/2021 

9º ano: 14/05/2021 

Na EEEF Tupanciretã, situada na 
Avenida Padre Roque Gonzales, SN, às 
9h. Os candidatos precisam estar no 
local com 30 minutos de antecedência. 

Divulgação do Gabarito da 
Prova Escrita 

17/05/2021 Site da Prefeitura de Tupanciretã/RS 

Resultado das Provas Escrita 21/052021 Site da Prefeitura de Tupanciretã/RS 

Prazo de Recurso 24/05/2021 Prefeitura de Tupanciretã  

Homologação e Divulgação 
dos Resultados 

26/05/2021 Site da Prefeitura de Tupanciretã/RS 

 
8 Das Disposições Gerais: 

 
8.1. A escola a partir do ato de matrícula, assegurar à comunidade escolar acesso ao 
Regimento Interno, às Normas da Escola e ao Projeto Político Pedagógico. 
8.2. As matrículas da Escola Cívico Militar serão regidas por Edital próprio. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 05 dias do mês de abril de 2021. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Gustavo Herter Terra 

Prefeito de Tupanciretã  


