COLÉGIO DE APLICAÇÃO DE MACAÉ
ADMISSÃO DE ALUNOS AO CAp MACAÉ 2023
EDITAL Nº007/2022
ERRATA 1
A Secretaria Adjunta de Ensino Superior torna pública errata alterando os itens abaixo especificados
referente ao Edital nº 07/2022 do Processo Seletivo Simplificado para Admissão de Alunos ao Cap
Macaé 2023, indicando as alterações de cada item utilizando a seguinte terminologia para o item a
ser alterado “onde se lê” e a retificação do item com a indicação “leia-se”, conforme descrição a
seguir.
1) No Edital:
Onde se lê:
3.4. A inscrição deverá ser feita, exclusivamente,
via internet, no endereço eletrônico
https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/inscricaoweb/index/evento/?evento=118 , no período de
19/09/22 à 30/09/22, sendo encerrada às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos),
observando o horário oficial de Brasília/DF.

Leia – se:
3.4. A inscrição deverá ser feita, exclusivamente,
via internet, no endereço eletrônico
https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/inscricaoweb/index/evento/?evento=118 , no período de
04/10/22 à 15/10//22, sendo encerrada às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos),
observando o horário oficial de Brasília/DF.

2) No edital:
Onde se lê:
3.15. Em caso de erro de digitação do CPF e da rede escolar a qual pertence, verificados após a
divulgação da listagem dos candidatos aptos a participarem do PROCESSO SELETIVO, o candidato
deverá, obrigatoriamente, comparecer à Secretaria do Colégio de Aplicação, na Rua Aluísio da Silva
Gomes, nº 50, Granja dos Cavaleiros, das 9h às 15h, do dia 31/10/22 a 04/11/22, período de recurso
conforme ANEXO I, com a cópia do comprovante de inscrição, cópia do CPF e RG e solicitar a devida
alteração, sob pena de cancelamento da inscrição
Leia – se:
3.15. Em caso de erro de digitação do CPF e da rede escolar a qual pertence, verificados após a
divulgação da listagem dos candidatos aptos a participarem do PROCESSO SELETIVO, o candidato
deverá, obrigatoriamente, comparecer à Secretaria do Colégio de Aplicação, na Rua Aluísio da Silva
Gomes, nº 50, Granja dos Cavaleiros, das 9h às 15h, do dia 16/11/22 a 18/11/22, período de recurso
conforme ANEXO I, com a cópia do comprovante de inscrição, cópia do CPF e RG e solicitar a devida
alteração, sob pena de cancelamento da inscrição.

3) No edital:
Onde se Lê:
3.17. O/A candidato (a) cujo nome não constar na relação de inscritos deverá comparecer, do dia
31/10/22 à 04/11/22, período de recurso, conforme ANEXO I, na Secretaria do Colégio de Aplicação
- Rua Aluísio da Silva Gomes, nº 50, Granja dos Cavaleiros, no horário das 9h às 15h, para verificação,
portando o comprovante de inscrição e documento de identidade (RG).

Leia – se:
3.17. O/A candidato (a) cujo nome não constar na relação de inscritos deverá comparecer, do dia
16/11/22 à 18/11/22, período de recurso, conforme ANEXO I, na Secretaria do Colégio de Aplicação
- Rua Aluísio da Silva Gomes, nº 50, Granja dos Cavaleiros, no horário das 9h às 15h, para verificação,
portando o comprovante de inscrição e documento de identidade (RG).

4) No Edital:
Onde se lê:
3.20. O/A candidato (a) que tiver a inscrição INDEFERIDA poderá interpelar recurso no prazo de
31/10/22 à 04/11/22, conforme o ANEXO I
Leia -se:
3.20. O/A candidato (a) que tiver a inscrição INDEFERIDA poderá interpelar recurso no prazo de
16/11/22 à 18/11/22, conforme o ANEXO I

5) No Edital:
Onde se lê:
5.1. A seleção dos candidatos (as) será realizada por meio de Análise do desempenho escolar obtido
pelas/os candidatas/os no Ensino Fundamental II, nos 6º, 7º e 8º anos (ou equivalente), com média
igual ou maior que 70 nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e
Geografia (ou disciplinas equivalentes), conforme informações constantes na Declaração de Histórico
Escolar, ANEXO II

Leia – se:
5.1. A seleção dos candidatos (as) será realizada por meio de Análise do desempenho escolar obtido
pelas/os candidatas/os no Ensino Fundamental II, nos 6º, 7º e 8º anos (ou equivalente), com média
final igual ou maior que 70 nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e
Geografia (ou disciplinas equivalentes), conforme informações constantes na Declaração de Histórico
Escolar, ANEXO II

6) No Edital:

Onde se lê:
5.3.3. As/Os candidata (os) que tenham cursado o Ensino Fundamental II em ciclos (exemplo:
EJA), deverão inserir no sistema uma média dos Ciclos I e II para cada disciplina já especificada,
conforme o cálculo (CI+CII)/2.

Leia – se:
5.3.3. As/Os candidata (os) que tenham cursado o Ensino Fundamental II em Etapas (exemplo:
EJA), deverão inserir no sistema uma média das Etapas VI, VII e VIII para cada disciplina já
especificada, conforme o cálculo (VI+VII+ VIII)/3.

7) No edital:
Onde se lê:
8.2. A Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior divulgará a Relação Final dos Candidatos
aprovados e classificados, no dia 30/11/2022, no endereço eletrônico https://macae.rj.gov.br/

Leia -se:
8.2. A Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior divulgará a Relação Final dos Candidatos
aprovados e classificados, no dia 20/12/2022, no endereço eletrônico https://macae.rj.gov.br/

8) No edital:
Onde se lê: ANEXO I
Leia -se:
ANEXO I CONFORME MODELO ABAIXO

9) No edital:
Onde se lê: ANEXO III
Leia -se:
ANEXO III CONFORME MODELO ABAIXO

8) ANEXO I
DATAS

EVENTOS

20/09/2022

LOCAIS

Publicação do Edital

HORÁRIOS

Imprensa Local, Site da PREFEITURA https://macae.rj.gov.br/,
Murais da Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior e
Colégio de Aplicação

-

04/10/2022
à

Inscrição

Site da PREFEITURA: http://www.macae.rj.gov.br

-

15/10/2022

11/11/2022

Publicação da Lista de Inscrições
DEFERIDAS e INDEFERIDAS

Site da PREFEITURA: http://www.macae.rj.gov.br

-

16/11/2022
à

Período de Recurso para quem obteve
Inscrição INDEFERIDA

Superintendência Acadêmica da Secretaria Municipal Adjunta
de Ensino Superior ou Colégio de Aplicação

09h às 15h

18/11/2022

25/11/2022

Publicação da Lista com os candidatos
(após recursos)

05/12/2022

Publicação PRELIMINAR das Listas dos
candidatos CLASSIFICADOS no Processo
Seletivo

Site da PREFEITURA: http://www.macae.rj.gov.br

-

Período de Recurso contra o Resultado
Preliminar de Classificação

Superintendência Acadêmica da Secretaria Municipal Adjunta
de Ensino Superior ou Colégio de Aplicação

09h às 15h

Publicação FINAL das Listas dos
candidatos CLASSIFICADOS no Processo
Seletivo

Site da PREFEITURA: http://www.macae.rj.gov.br

-

Matrícula dos Classificados

Colégio de Aplicação

08h às 12h

1ª Reclassificação

Site da PREFEITURA: http://www.macae.rj.gov.br e mural do
Colégio de Aplicação
Colégio de Aplicação

A partir das 14h

Site da PREFEITURA: http://www.macae.rj.gov.br e mural do
Colégio de Aplicação
Colégio de Aplicação

A partir das 14h

Site da PREFEITURA: http://www.macae.rj.gov.br e mural do
Colégio de Aplicação
Colégio de Aplicação

A partir das 14h

Site da PREFEITURA: http://www.macae.rj.gov.br

-

08/12/2022
à
09/12/2022

20/12/2022

16/01/2023 – os 20
primeiros candidatos da rede
Pública Municipal de Macaé
e candidatos PCD
17/01/2023 – do 21 ao 40
candidatos da rede Pública
Municipal de Macaé
18/01/2023- do 41 ao 60
candidatos da rede Pública
Municipal de Macaé
19/01/2023 – do 61 ao 80
candidatos da rede Pública
Municipal de Macaé
20/01/2023 – do 81 ao 100
24/01/2023
candidatos/ ampla
concorrência
26/01/2023 e 27/01/2023

Matrícula dos reclassificados

30/01/2023

2ª Reclassificação

31/01/2023 e 01/02/2023

Matrícula dos reclassificados

03/02/2023

3ª Reclassificação

06/02/2023 e 07/02/2023

Matrícula dos reclassificados

08h às 12h

08h às 12h

08h às 12h

9) ANEXO III

ANEXO III

CARIMBO DA ESCOLA

DECLARAÇÃO DE HISTÓRICO
ESCOLAR
Somente para alunos da EJA
Eu,

_____________________________________________________________________________,

função_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

da

cargo/
Escola

localizada

na

_____________________________________________________________________ número: __________,
bairro_______________________________,
estado________,

declaro

para

os

na
fins

cidade

de______________

que

o(a)

estudante

_________________,
_______________

_____________________________________________, nascido em ______/_______/_________, ID/Inep:
______________________________________,

filiação:

___________________________

______________________________ e ________________________________________________ encontrase matriculado nesta Unidade Escolar, no ano de ____________, no 9º ano de escolaridade do ensino
fundamental e cursou o fundamental 2º segmento nas escolas descritas abaixo:
Ano de escolaridade

Escola

Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
O estudante obteve as médias finais descritas no quadro a seguir:
Disciplina/ ano

Média da

Média da

Média da

Etapa VI

Etapa VII

Etapa VIII

Matemática
Língua Portuguesa
História
Geografia
Ciências

_______________________________________________
Assinatura e carimbo de um membro da EQUIPE GESTORA

Média final

