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EDITAL Nº 003/2012 

De 01 de Março de 2012 

 

 

Regulamenta a inscrição e os procedimentos para realização dos Exames Supletivos para 

os níveis Ensino Fundamental e 

 Ensino Médio e dá providências correlatas 

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no exercício de sua competência, nos termos do 

artigo 90 da Constituição Estadual de 1989, no uso de suas atribuições legais e regulamentares 

estabelecidas no artigo 22 e no Inciso XVI do artigo 43 da Lei Ordinária nº 6.130, de 02 de abril de 

2007, em consonância com os artigos 37 e 38 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), do Parecer nº. 11/ 2000 – CNE, e das 

Resoluções nº 201/2001/CEE, nº 267/2008/CEE e nº 03/2010/CEB/CNE, torna público que 

estarão abertas as inscrições aos Exames Supletivos para os níveis do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, os quais serão realizados em conformidade com as instruções deste Edital, como 

adiante se segue:   

 

 

1. DAS INSCRIÇÕES E SUAS CONDIÇÕES 

 

 

1.1. Os Exames Supletivos para os níveis Ensino Fundamental e Ensino Médio serão 

realizados pela Secretaria de Estado da Educação, por meio do Departamento de 

Educação-DED, Divisão de Exames Supletivos-DIEX, cuja inscrição e procedimentos 

correlatos obedecerão às normas deste Edital. 

1.2. As inscrições serão realizadas no período de 19 a 30 de março de 2012, nos locais e 

horários estabelecidos abaixo:  

1.2.1. Na Capital – das 8 às 16 horas 

• Na Divisão de Exames Supletivos da Secretaria de Estado da Educação 

localizada na Rua Gutemberg Chagas, nº. 169, Bairro Inácio Barbosa – 

Aracaju/SE. 
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• No Colégio Estadual Atheneu Sergipense localizado no Largo Graccho Cardoso, 

S/N, Bairro São José – Aracaju/SE, no horário das 8 às 16horas (segunda à 

sexta-feira.) 

1.2.2. No Interior - das 8 às 16 horas  

• Estância – DRE’ 01 / SEED: Praça Barão do Rio Branco, nº. 152; 

• Lagarto – DRE’ 02 / SEED: Av. Cel. Francisco Garcez, nº. 150; 

• Itabaiana – DRE’ 03 / SEED: Av. Otoniel Dória, nº. 456; 

• Japaratuba – DRE’ 04 / SEED: Rodovia Lúcio Prado, s/n; 

• N. Senhora das Dores – DRE’ 05 / SEED: Praça Joel Nascimento s/n; 

• Propriá – DRE’ 06 / SEED: Rua do Américo II, nº. 1068; 

• Gararu – DRE’07 / SEED: Av. Presidente Costa e Silva, s/nº. 

• N. Sra. da Glória – DRE’ 09 / SEED: R. Manoel Bezerra Lemos, nº. 147; 

 

1.2.3. No Sistema Prisional: 

• Serão realizadas nas unidades prisionais e estarão direcionadas aos candidatos 

que se encontram em regime de privação de liberdade ou em regime 

semiaberto, cabendo a autoridade responsável pelo estabelecimento, garantir as 

condições de segurança para os aplicadores.  

1.3. O candidato deverá, apresentar o seguinte requisito para inscrição nos Exames 

Supletivos de que trata este Edital: 

1.3.1. Para o Ensino Fundamental: ter idade mínima de 15 (quinze) anos completos ou a 

completar na data de realização da prova. 

1.3.2. Para o Ensino Médio: ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou a 

completar na data de realização da prova.  

1.4. No ato da Inscrição o candidato deverá apresentar documento de identificação original 

com foto recente.  

1.5. O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para o 

processo de inscrição nos exames. 

1.6. No ato da inscrição o candidato fará a opção por realizar a prova do Ensino 

Fundamental ou do Ensino Médio, não sendo permitida a participação nas provas 

correspondentes aos dois níveis de ensino, concomitantemente. 

1.7. É vedada a inscrição em disciplinas nas quais o candidato já tenha obtido aprovação. 

1.8. O candidato não poderá alterar a escolha do nível de ensino, tampouco as disciplinas 

escolhidas, após sua inscrição. 
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1.9. Não será exigida a comprovação de estudos anteriores para inscrição de candidatos 

nos Exames Supletivos do Ensino Médio. 

1.10. Os candidatos com necessidades educacionais especiais deverão declarar essa 

condição no ato da inscrição e solicitar atendimento adequado.  

1.11. É vedada a inscrição de pessoas com grau escolar concluído ou superior ao pretendido, 

sob pena de invalidação da inscrição e consequente impossibilidade de participação 

nos exames. 

1.12.  O candidato que, após efetivada a inscrição, verificar incorreções na mesma poderá 

solicitar as devidas alterações no local onde foi realizada a inscrição, no prazo de 24 

horas, munido do comprovante da inscrição. 

1.13. As inscrições serão realizadas sem qualquer ônus para o candidato. 

 

2. DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

2.1. Efetuada a inscrição, o candidato terá direito ao Cartão de Identificação, o qual estará 

disponível na Secretaria de Estado da Educação e nas sedes das Diretorias Regionais de 

Educação, no período de 30/04 a 03/05/2012, mediante apresentação do comprovante de 

inscrição ou pelo site www.seed.se.gov.br/supletivo no período de 30/04 a 06/05/2012. 

2.2. Para retirada do Cartão de Identificação, na ausência do Comprovante de Inscrição, 

poderá ser apresentado outro documento de identificação, desde que tenha foto do 

candidato, sendo aceitos: Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira Funcional. 

 

3. DOS PROGRAMAS 

 

3.1. Os programas adotados para os Exames Supletivos, nos níveis Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, estarão disponíveis no sitio eletrônico www.seed.se.gov.br/supletivo  

3.2. Além dos livros sugeridos nas bibliografias dos programas, outros também poderão ser 

utilizados, desde que abranjam os conteúdos programáticos das disciplinas.  

 

4. DAS PROVAS 

4.1.  As provas correspondentes aos Exames Supletivos para os Níveis Ensino Fundamental e 

Ensino Médio serão realizadas no dia 06 de maio de 2012 e contemplarão as disciplinas 

elencadas nos quadros abaixo, que serão aplicadas nos horários especificados: 
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4.1.1. ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Data  Disciplinas Nº de Questões 
Horário de 

aplicação  

06/05/2012 

Língua Portuguesa  10 

08h às 12h 

Redação - 

Matemática  10 

História 10 

Geografia  10 

Ciências 10 

Língua Estrangeira 10 

 

4.1.2. ENSINO MÉDIO 

 

Data  Disciplinas Nº de Questões 
Horário de 

aplicação 

06/05/2012 

Língua Portuguesa            10 

08h às 12h 

Redação - 

Matemática  10 

História  10 

Biologia  10 

Língua Estrangeira 10 

 

Física 10 

14h às 17h 

Sociologia 10 

Química 10 

Filosofia 10 

Geografia 10 

 

 

4.2. Para ter acesso à sala onde serão realizadas as provas, o candidato deverá apresentar 

o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO e o documento de identificação original, que 

deverá conter os mesmos dados, 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para sua 

realização. 
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4.3. Será terminantemente proibido o seu ingresso após o horário determinado para o 

início das provas. 

4.4. O candidato deverá realizar apenas a(s) prova(s) em que se encontrar inscrito. 

4.5. As provas serão distribuídas por turno, conforme detalhamento nos itens 4.1.1 e 4.1.2   

4.6. As provas serão compostas de questões de múltipla escolha, cujas respostas deverão 

ser transcritas para o Cartão-Resposta, admitindo-se apenas uma alternativa correta 

para cada questão.  

4.7. O candidato que preencher no Cartão-Resposta, a(s) questão(es) referente (s) a(s) 

prova(s) em que não estiver inscrito terá(ão) a(s) mesma(s) anulada(s). 

4.8. Somente será permitido o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada 

em material transparente. 

4.9. O candidato deverá marcar o Cartão-Resposta, preenchendo totalmente o círculo 

correspondente a cada questão da prova. 

4.10. Não haverá substituição do Cartão-Resposta devido à rasura ou erro no seu 

preenchimento. 

4.11. Será considerada NULA a resposta que apresentar rasura, emenda ou duplicidade de 

alternativas marcadas, atribuindo-se pontuação zero à referida questão. 

4.12. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. 

4.13. Durante a realização das provas, o candidato não poderá usar calculadora eletrônica ou 

similar, corretivo líquido, consultar textos, livros ou pessoas. 

4.14. Não será permitido o uso de telefone celular ou qualquer outro aparelho eletrônico   

durante a realização das provas. 

4.15. As provas abrangerão os conteúdos específicos de cada disciplina, de acordo com o 

nível de ensino, conforme os programas divulgados no portal: 

www.seed.se.gov.br/supletivo 

4.16. Na prova de Língua Portuguesa do Ensino Médio, serão incluídas questões referentes 

às obras literárias. 

4.17. Na prova de redação o candidato deverá discorrer sobre um tema da atualidade que 

permitirá demonstrar conhecimentos gerais, interpretação, compreensão e escrita. 

4.18. O término das provas, o candidato deverá devolver ao fiscal de sala o Cartão-Resposta, 

o caderno de questões e a folha de redação. 

4.19. O candidato que ao término da(s) prova(s) não entregar ao fiscal o caderno de provas, o 

Cartão–Resposta e a folha de redação, estará automaticamente eliminado. 
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4.20. O candidato só poderá sair do local de realização das provas, após 30 minutos do início 

da mesma. 

4.21. A correção das questões objetivas das provas será feita por meio eletrônico. 

4.22. A correção da Redação será feita por equipe de professores licenciados pertencentes 

ao quadro efetivo da Rede Estadual. 

4.23. O candidato terá acesso ao gabarito após 24 horas do término das provas. 

4.24. O resultado de cada prova será expresso por nota numérica, variando de 0 (zero) a 10 

(dez) pontos e conceitos aprovado ou reprovado.  

 

5. DOS RESULTADOS 

 

5.1. O resultado oficial de que trata o presente Edital será divulgado no dia 06 de julho de 

2012 pela Secretaria de Estado da Educação, por meio do Departamento de Educação – 

DED/SEED, no site www.seed.se.gov.br/supletivo e nas Diretorias Regionais de 

Educação. 

5.2. Será aprovado em cada disciplina o candidato que obtiver nota mínima 5,0 (cinco) em 

cada prova e na Redação, conforme disposto no art. 3º da Portaria nº 0242/2000, de 31 

de Janeiro de 2000, do Secretário de Estado da Educação. 

 

6. DOS RECURSOS 

 

6.1. O candidato poderá entrar com recurso referente às questões das provas, no 

prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da data da 

realização das mesmas. 

6.2. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria de Estado da 

Educação/Divisão de Exames Supletivos – DIEX, ou na sede da Diretoria 

Regional onde foi realizada a inscrição. 

6.3. O recurso deverá apresentar argumentação lógica e consistente, a indicação 

da bibliografia pesquisada e conter dados relativos à identidade do 

reclamante, o seu número de inscrição e endereços residencial e eletrônico. 

6.4. O recurso protocolado que não atender ao disposto nos itens 6.1, 6.2 e 6.3 

será preliminarmente indeferido.  

6.5. A Secretaria de Estado da Educação / Divisão de Exames – DIEX apresentará o resultado 

do recurso ao requerente no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. O candidato que, em razão de impedimento grave de saúde, ocorrido após o período de 

inscrição, estiver impossibilitado de se deslocar para fazer as provas, poderá solicitar que 

elas lhes sejam aplicadas em condições especiais, mediante apresentação do 

comprovante definitivo de inscrição e de atestado médico comprobatório da referida 

condição de saúde. 

7.2. Os portões das escolas serão abertos vinte (20) minutos antes do horário previsto para 

realização das provas. 

7.3. Caso seja comprovado que o candidato participante dos exames supletivos através do 

sistema prisional não esteja em regime de privação de liberdade ou de regime semiaberto, 

o mesmo terá sua inscrição cancelada em todas as etapas do processo; 

7.4. A ocorrência de fraude em qualquer fase do processo de realização dos Exames 

Supletivos implicará sua anulação, no todo em parte.  

7.5. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

7.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos 

referentes aos Exames Supletivos regidos por este Edital. 

7.7. Os casos omissos serão analisados e deliberados pelo Departamento de Educação da 

SEED e posteriormente encaminhados ao Secretário de Estado da Educação para 

homologação da decisão. 

 Cumpra-se e publique-se. 

 

Gabinete do Secretário de Estado da Educação em Aracaju, 01 de março de 2012. 

 

Belivaldo Chagas Silva 

Secretário de Estado da Educação 


