
           

EEEP. MONSENHOR EXPEDITO DA SILVEIRA DE SOUSA

4ª CREDE – CAMOCIM -CE

PROCESSO  SELETIVO  DE ALUNOS PARA O PROJETO E-JOVEM

Público Alvo:  Jovens egressos e concluintes do ensino médio das escolas públicas estaduais.

Jovens de atitude

8000 alunos e ex-alunos de escolas públicas participaram do Projeto e-Jovem que busca qualificar a 
entrada no mundo do trabalho

               O projeto e-Jovem é uma iniciativa do Governo do estado do Ceará, através da Secretaria da  
Educação – (SEDUC), cuja proposta visa integrar a Educação Profissional às diferentes modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, oferecendo formação complementar em 
Tecnologia da Informação e Comunicação  - (TIC), empreendedorismo e cooperativismo possibilitando as  
condições   de  inserção  no  mundo  de  trabalho  e  geração  de  emprego  e  renda  para  os  alunos  jovens 
concluintes  do ensino  médio e egressos da rede pública estadual.
               O projeto foi criado em 2007 com o objetivo de contribuir com a formação da cidadania e do social,  
mediante a inclusão e a formação dos jovens. Através da universalização da “cultura digital” e do apoio à 
continuidade dos estudos.
               Atualmente o projeto é desenvolvido em dois módulos onde os conteúdos são agrupados em:  
módulo I, composto por linguagens básica, consta de formação nas áreas de Matemática, Português, 
Inglês Instrumental, Raciocínio Lógico, Informática Básica e Preparação para o Trabalho e Prática  Social 
com conteúdos transversais que valorizem a lógica e gere oportunidades para a melhoria do  desempenho  
intelectual dos jovens, dos indicadores educacionais, da qualificação profissional.
              Já o módulo II, o projeto oferece uma formação tecnológica e profissional nas áreas de WEB,  
REDE,  HARDWARE  e  PROGRAMAÇÃO,  observando  as  políticas  de  Softwares  livres,  através  da 
universalização da “cultura digital”.
              Desde sua criação, o projeto já qualificou mais 8000 mil alunos em 180 escolas da rede estadual de  
ensino de 80 municípios.    



E.E.E.P. Monsenhor Expedito da Silveira de Sousa
4ª CREDE- Camocim-CE

Projeto e-Jovem

AGENDA PARA O PROCESSO  SELETIVO  DE ALUNOS PARA O PROJETO E-JOVEM

Quantidade de vagas ofertadas: 21
Público Alvo:  Jovens egressos e concluintes do ensino médio das escolas públicas estaduais.

DATAS PARA AS INSCRIÇÕES

Data de inscrição: 01/09 e 02/09/2011. (quinta e sexta-feira)
Horários para inscrição: Manhã das 7:30 às 11:30 h;    Noite: das 18:00 às 21: 30 h  
Local de inscrição: EEEP Monsenhor Expedito da Silveira de Sousa, 
Rua: Kléber Navarro Veras, 
Bairro: Cidade com Deus

DATA PARA REALIZAÇÃO DA   AVALIAÇÃO ESCRITA   (PROVA)  :  

Dia: 05/09/2011 (Segunda-Feira).MAIORES INFORMAÇÕES
Horário para realização da avaliação escrita (prova): 
Início: 18:30 h     
Término: 21:00 h 
Local de inscrição: EEEP Monsenhor Expedito da Silveira de Sousa, 
Rua: Kléber Navarro Veras, 
Bairro: Jardim das Oliveiras.

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

EGRESSOS
• Não ser graduado ou possuir qualquer formação de nível superior;
• Não está cursando formação de nível superior;
• Apresentar histórico de conclusão de Ensino Médio;

CONCLUINTES
• Apresentar declaração de matrícula na 3ª série do ensino médio de escola pública, incluindo 

o rendimento escolar (médias de aprendizagem) e assiduidade (frequência) dos períodos 
letivos  já concluídos até o ato da inscrição.

• Apresentar histórico escolar ou outro documento que comprove o rendimento escolar 
(médias de aprendizagem) e assiduidade (frequência) relativos à 1ª e 2ª série do ensino 
médio. 

http://www.crede04.seduc.ce.gov.br/images/arquivos/projeto_jovem_2011.pdf


CRITÉRIOS DE SELEÇÃO/CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS EGRESSOS E 
CONCLUINTES

• Melhores resultados da avaliação escrita (PROVA), aplicada pela escola EEEP Monsenhor 
Expedito da Silveira de Sousa.

• Maior média de aprendizagem dos períodos concluídos na 3ª série do ensino médio ou 
histórico escolar.

• Identificação de perfil dos participantes de forma online, na escola.


