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EDITAL DE SELEÇÃO PARA  

OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO SOCIAL  
“ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 2018”  

DA FUNDAÇÃO MATIAS MACHLINE 
 

A Fundação Matias Machline é uma entidade sem fins lucrativos voltada a 
oferecer Ensino, Pesquisa e Formação Profissional de qualidade para alunos 
carentes da rede pública do Amazonas. 

O Projeto Social Ensino Médio Profissionalizante da FMM é o de maior 
relevância da Região Norte, com 30 anos de existência, beneficiando mais de 
3.000 jovens carentes. Estamos promovendo uma transformação social através 
da educação de Ensino Médio oferecida aos jovens da Rede Pública do Ensino 
Fundamental. 

 Com esse propósito, torna público o Edital de SELEÇÃO PARA 
BENEFICIÁRIOS dos cursos de ensino médio profissionalizante em 
ELETRÔNICA, INFORMÁTICA e MECATRÔNICA, com duração de 3 anos, em 
período integral.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
1.1 A seleção dos beneficiários será regida mediante as normas e condições 

contidas neste edital, seus anexos e posteriores retificações, caso 
existam; 

1.2 A inscrição para participar da Seleção do presente edital é GRATUITA; 
1.3 Horário de Atendimento: das 7h30 às 14h30, de segunda a sexta-feira; 
1.4 Período de Inscrição: 18 de setembro a 27 de outubro de 2017; 
1.5 A Seleção de que trata este edital terá validade somente para o ingresso 

no início do ano letivo de 2018; 
1.6 Os candidatos que não cumprirem, no prazo estabelecido, alguma etapa 

da seleção estarão automaticamente desclassificados; 
1.7 O resultado desta seleção terá validade SOMENTE para as vagas 

oferecidas conforme estabelecido neste edital; 
1.8 O cronograma completo do presente edital está disposto no Anexo I. 

 
2. DAS VAGAS: 

 
2.1. Serão ofertadas 368 (trezentos e sessenta e oito) vagas, conforme 

disposto na Tabela 1: 
 

Tabela 01: Distribuição das Vagas por curso 

Eletrônica 2 Turmas 92   Vagas 

Informática 3 Turmas 138 Vagas 

Mecatrônica 3 Turmas 138 Vagas 

Total de Vagas 368 Vagas 
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2.2. Serão destinadas: 

2.2.1. 85% das vagas são GRATUITAS para candidatos vindos de escola 
pública (Federais-Estaduais-Municipais) com renda familiar bruta 
mensal de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

2.2.2. 10% das vagas são destinadas a candidatos vindos de escola 
particular ou de escola pública com renda familiar bruta mensal 
acima de R$ 4.000,00. Neste caso, o aluno deverá pagar uma Taxa 
Mensal, conforme Tabela 2, abaixo: 
 

 Tabela 2: Renda Familiar 2018  

Faixas Renda Familiar R$  Taxa (R$) 

Faixa 1 De 4.000,01 a 6.000,00 360,00 

Faixa 2 De 6.000,01 a 9.000,00 530,00 

Faixa 3 Acima de 9.000,01 820,00 

 
2.2.3. 5% para dependentes legais das empresas parceiras da Fundação 

Matias Machline. 
 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
3.1. Estar cursando o 9º Ano do Ensino Fundamental em 2017; 
3.2. O candidato deverá ter nascido a partir do ano de 2000, inclusive; 
3.3. Para as vagas GRATUITAS, o candidato deverá ter cursado o Ensino 

Fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) em Escola Pública. 
 

4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. Formas de Inscrição: 

a) via internet, no endereço eletrônico fundacaomatiasmachline.org.br 
das 8h do dia 18 de setembro de 2017 até às 23h59 do dia 27 de 
outubro de 2017; 

b) ou na sede da instituição, no endereço Av. Ministro Mário 
Andreazza, 916 – Distrito Industrial, no período de 18 de setembro 
a 27 de outubro de 2017, das 7h30 às 14h30; 

4.2. Para a inscrição, o candidato deverá informar o seu CPF e demais 
dados pessoais. Não será aceito o CPF do pai ou responsável; 

4.3. Somente estará inscrito o candidato que receber uma mensagem de 
confirmação de “inscrição realizada com sucesso”; 

4.4. O candidato poderá escolher as três opções de cursos oferecidos 
identificando a sua ordem de preferência. Caso opte por apenas um ou 
dois, não concorrerá às vagas do(s) curso(s) não escolhido(s). 

http://www.fundacaomatiasmachline.org.br/
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4.5. Após o período de inscrição, o candidato ou seu representante não 
poderão alterar dados pessoais, a procedência escolar ou a ordem dos 
cursos escolhidos; 

4.6. É de total responsabilidade do candidato ou de seu representante o 
correto preenchimento do formulário, tendo apenas uma inscrição 
deferida. A Fundação Matias Machline dispõe do direito de excluir da 
seleção aquele que preencher o formulário de forma incompleta, 
incorreta e inconsistente, devendo o mesmo se responsabilizar 
legalmente da comprovação documental de todas as informações 
prestadas;  

4.7. Ao inscrever-se no processo de seleção automaticamente, o 
candidato e seus responsáveis concordam e autorizam a Fundação 
Matias Machline a utilizar e divulgar suas imagens (incluindo, mas 
não se limitando a: imagem, nome, apelido, citações e som de voz) 
feitas e/ou obtidas durante o processo de seleção e admissão no 
Projeto Social “Ensino Médio Profissionalizante 2018”; 

4.8. O candidato poderá acompanhar a sua inscrição pela internet, por meio 
de login e senha; 

4.9. O candidato deverá, a partir do dia 13 de novembro de 2017, acessar 
o site fundacaomatiasmachline.org.br , a fim de imprimir o seu Cartão 
de Confirmação de Inscrição, para verificar o local e a sala onde fará a 
prova.  

 
5. DA PROVA OBJETIVA PRESENCIAL  

5.1. Será composta: 
Tabela 03: Quantidade de questões 

Língua Portuguesa  25 questões 

Matemática 25 questões 

Língua Inglesa  10 questões 

Total de questões 60 questões 

 
Obs.: A lista completa dos conteúdos encontra-se no Anexo II. 
 

5.2. A prova será de múltipla escolha, contendo 05 (cinco) opções de 
respostas em cada uma, com apenas uma opção correta em cada 
questão.  

5.3. A Prova será de caráter CLASSIFICATÓRIO e a análise documental 
de caráter ELIMINATÓRIO; 

5.4. A prova objetiva será corrigida por processo eletrônico, sendo 
somente consideradas as respostas transferidas apropriadamente 
para o cartão-resposta, o único documento válido para a correção 
da prova, desconsiderando-se qualquer marcação que o candidato 
tenha feito no caderno de questões da prova; 

5.5. A nota do candidato será calculada a partir do somatório de questões 
respondidas corretamente; 

 
 
 
 

http://www.fundacaomatiasmachline.org.br/
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5.6. Serão classificados na prova os candidatos que, obedecendo 

rigorosamente à ordem decrescente, obtiverem as maiores notas, 
seguido da opção dos cursos escolhidos; 

5.7. A classificação dos aprovados será válida apenas para matrícula no 1º 
ano dos cursos de ensino médio profissionalizante, objeto deste Edital, 
relativos ao ano letivo de 2018. A classificação na seleção, nos termos 
deste Edital, não se estende, sob hipótese alguma, a cursos ou anos 
letivos posteriores, perdendo validade, automaticamente, caso o 
candidato classificado não efetue a matrícula nos prazos estabelecidos 
e divulgados pela Fundação Matias Machline. 
 

6. DA REALIZAÇÃO DA PROVA: 
 
6.1. O local e a sala da prova serão divulgados a partir do dia 13 de 

novembro de 2017, através do site fundacaomatiasmachline.org.br; 
6.2. Data da Prova: 26 de novembro de 2017; 
6.3. Abertura dos Portões dos Locais de Provas ocorrerá às 7h10 e o 

fechamento às 7h30; 
6.4. O início da Prova será às 7h40 e o término às 12h10. 
6.5. Somente terá acesso ao local de prova, o candidato munido de seu 

Cartão de Confirmação de Inscrição e documento oficial de 
identificação original, com foto; 

6.6. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de 
qualquer modo, danificar o seu cartão-resposta, sob pena de arcar com 
os prejuízos advindos da impossibilidade da realização da leitura 
óptica; 

6.7. Será considerado ausente o candidato que deixar de assinar a lista de 
presença; 

6.8. Só será permitido o preenchimento do cartão-resposta com caneta 
esferográfica de cor azul ou preta; 

6.9. É vedado o ingresso do candidato na prova portando celular, 
smartphone ou qualquer equipamento de comunicação, bem como, 
qualquer objeto que auxilie os cálculos tais como: calculadora, relógio-
calculadora, régua de cálculo, etc. 
  

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
 
7.1. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior nota da prova 

de Matemática; 
7.2. Persistindo o empate adotar-se-á o critério de menor idade. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacaomatiasmachline.org.br/
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8.  DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

 
8.1. A listagem com o resultado estará disponível no site 

fundacaomatiasmachline.org.br, a partir do dia 29 de novembro de 
2017; 
  

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

9.1. Não haverá revisão de provas; 
9.2. A não observância do exposto no Edital implicará a eliminação do 

candidato; 
9.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para a 

Seleção contidas nos comunicados, neste edital e em outros que 
porventura venham a ser publicados; 

9.4. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais, regulamento e comunicados referentes a esta 
Seleção e divulgado no endereço eletrônico 
fundacaomatiasmachline.org.br; 

9.5. Em caso de vagas remanescentes, será divulgada lista de 
repescagem(ens) e demais informações no endereço eletrônico 
fundacaomatiasmachline.org.br, a partir do dia 10/01/2018; 

9.6. Os candidatos classificados mas reprovados no 9º ano do Ensino 
Fundamental que não apresentarem o certificado ou declaração de 
conclusão ou apresentarem os documentos comprobatórios 
divergentes do declarado, serão desclassificados durante o processo 
de matrícula. 
 

 
10. DA MATRÍCULA 

 
10.1. A matrícula será feita pela internet; 
10.2. O responsável pelo candidato deverá entregar Histórico Escolar e 

Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental ou declaração 
atualizada para conferência na Fundação Matias Machline nas datas 
abaixo: 
30/11/17 e 01/12/17 – Para os aprovados no Curso de Informática; 
04/12/17 e 05/12/17 – Para os aprovados no Curso de Mecatrônica; 
06/12/17 e 07/12/17 – Para os aprovados no Curso de Eletrônica; 
 
Obs.: Horário de atendimento: das 7h30 às 14h30 de segunda a sexta-
feira. 

 
10.3. Os documentos abaixo relacionados deverão ser enviados de forma 

eletrônica (upload/carregadas) através do site 
fundacaomatiasmachline.org.br, no período de 29 de novembro de 
2017 até o dia 06 de dezembro de 2017: 

http://www.fundacaomatiasmachline.org.br/
http://www.fundacaomatiasmachline.org.br/
http://www.fundacaomatiasmachline.org.br/
http://www.fundacaomatiasmachline.org.br/
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10.4. Certidão de Nascimento, Identidade e CPF; 
10.5. Comprovante de Residência (telefone ou água); 
10.6. Documento de Identidade e do CPF do responsável pelo candidato; 
10.7. Comprovante de Renda dos membros da família do candidato: os três 

últimos contracheques ou declaração de imposto de renda, exercício 
2016/2017; 
Obs.: Caso não tenha ninguém na família trabalhando com carteira 
assinada, escrever carta de próprio punho especificando a renda da 
família; 

10.8. 1 foto 3x4 recente; 
10.9. Documento de opção pela Língua Espanhola*; 
10.10. Contrato de prestação de serviços educacionais*; 
10.11. Ficha de saúde do aluno*. 

 
* Documentos disponíveis para preenchimento no site da Fundação Matias 
Machline. 

 
10.12. A análise documental será realizada por uma comissão composta 

pela Fundação Matias Machline; 
10.13. Esta comissão decide de forma soberana os critérios para 

classificação dos candidatos. 
 

 Obs.: Os documentos acima não serão devolvidos. 
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ANEXO I 

 
CRONOGRAMA PREVISTO 

 
 
 

ETAPA DATA PROVÁVEL 

Inscrição 18/09/2017 a 27/10/2017 

Prova Objetiva Presencial 26/11/2017 

Divulgação do resultado 29/11/2017 

Envio de documentos online  30/11/2017 a 06/12/2017 

Matrícula Presencial 30/11/2017 a 07/12/2017 

Repescagem (se houver) A partir de 10/01/2018 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO DA PROVA OBJETIVA PRESENCIAL 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Interpretação de texto; 
2. Gramática: 

 Encontros vocálicos, consonantais e dígrafos; 
 Acentuação gráfica; 
 Grafia de vocábulos e significação; 
 Parônimos, homônimos, antônimos e sinônimos; 
 Pontuação; 
 Estrutura e formação de palavras: raiz, afixos e desinências; 
 Classes de palavras (variáveis e invariáveis); 
 Verbo: morfologia verbal, conjugação verbal, emprego dos tempos e 

modos verbais, vozes do verbo, formação do imperativo; 
 Análise sintática: termos da oração, análise do período simples, tipos 

de oração; 
 Concordância nominal: o adjetivo antes do substantivo; o adjetivo 

depois do substantivo; um único substantivo determinado por mais de 
um adjetivo; as expressões: é bom, é necessário, é proibido; as 
palavras anexo, incluso, menos, bastante, só, possível, caro e barato; 
pronome de tratamento (silepse), particípios; 

 Concordância verbal: Regra geral; substantivos coletivos; pronomes de 
tratamento; pronome relativo que; pronome relativo quem; expressão 
mais de um; expressões quantitativas; verbo na voz passiva sintética; 
verbos impessoais e o verbo existir; sujeito formado por pessoas 
gramaticais diferentes e concordância do verbo ser; 

 Regência verbal; 
 Regência nominal; 
 Crase; 
 Colocação pronominal; 
 Figuras de Linguagem: de palavras (metáfora, metonímia, catacrese); 

de pensamento (antítese, paradoxo, hipérbole, personificação); de 
construção (elipse, pleonasmo, silepse, hipérbato). 
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MATEMÁTICA 
1. Conjuntos: pertinência, igualdade, inclusão e interseção; 
2. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais – 

operações; 
3. Razões, proporções e porcentagens; 
4. Unidades de medidas de comprimento, área, volume, massa, tempo e 

ângulo; 
5. Potenciação: propriedades, operações com potências; 
6. Radiciação: propriedades, operações com radicais; 
7. Expressões algébricas, monômios e polinômios – operações: produtos 

notáveis, fatoração, simplificação; 
8. Equações e problemas de 1º grau; 
9. Equações do 2º grau, equações biquadradas, equações irracionais, 

problemas envolvendo equações do 2º grau; 
10. Sistema de duas equações de 1º grau a duas incógnitas; 
11. Inequações do 1º grau; 
12. Função do 1º grau: representação gráfica, raiz, sinal da função do 1º grau; 
13. Função quadrática: representação gráfica, raízes, estudo das raízes, 

concavidade e vértice; 
14. Segmentos proporcionais: Teorema de Tales; 
15. Principais figuras planas: definições, elementos, perímetros e áreas; 
16. Semelhança de triângulos; 
17. Relações métricas: triângulo retângulo e triângulo qualquer. 

 
LÍNGUA INGLESA 

1. Pronomes do caso reto; 
2. Quantificadores (many, much, some, any); 
3. Presente simples (verb to be- afirmativa, negativa e interrogativa); 
4. Artigos definidos e indefinidos (the, a, an); 
5. Números cardinais; 
6. Cores; 
7. Pronomes demonstrativos; 
8. Contrações (verb to be); 
9. Horas. 


