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EDUCAÇÃO

Educação
O FERTA | Este ano, processo de seleção oferecerá 1.275 vagas

Marinha divulga regras
do concurso para fuzileiros
Inscrições serão
realizadas a partir do
dia 4 de março. Basta
o ensino fundamental
A Marinha divulgou o edital do
concurso de admissão ao Curso
de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (Turmas I e II/2012).
Conforme a FOLHA DIRIGIDA
adiantou, serão ofertadas 1.275
vagas para candidatos do sexo
masculino. A escolaridade mínima é o ensino fundamental completo. Após o curso de 17 semanas, os formados recebem vencimentos iniciais de R$1.100.
As inscrições começam no dia
4 de março e vão até o dia 14 de
abril. Os interessados podem se
inscrever no site oficial do Co-

mando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais e em postos credenciados. A taxa de inscrição é de
R$20.
De acordo com o edital, que
pode ser consultado na FOLHA
DIRIGIDA ONLINE, haverá
isenção da taxa de inscrição.
Podem pedir isenção deste valor
aqueles que estiverem inscritos
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico) e forem membros
de família com renda mensal,
per capta, de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal
de até três salários mínimos.
Para fazer o pedido, é preciso
informar o Número de Identificação Social do CadÚnico e apresentar uma declaração de que
está dentro do critério mínimo
de renda. A solicitação poderá ser

Veja como é a seleção
O processo seletivo para o
Curso de Formação de Soldados
Fuzileiros Navais é realizado em
seis etapas. A primeira seleção
dos candidatos é a aplicação do
Exame de Escolaridade. A avaliação, que é classificatória e eliminatória, é composta de 25
questões de Matemática e 25
questões de Português com nível até o 9º ano do ensino fundamental. Os candidatos devem
acertar, no mínimo, 40% das
questões de cada uma das provas, para terem chances de continuar na disputa. No total, o
exame vale 100 pontos.
Os classificados na parte escrita serão chamados em até três
vezes o número total de vagas
para os eventos complementares. Estas avaliações são eliminatórias, ou seja, os que não forem aprovados estão automaticamente fora do concurso. O
primeiro destes eventos é a inspeção de saúde. Os candidatos
serão submetidos á uma perícia
médica para verificar se eles
preenchem os padrões psicofísicos exigidos para ser um Fu-

zileiro Naval.
A próxima etapa é o exame
psicológico. Este exame visa selecionar os candidatos que apresentem condições psicológicas de
adaptação à vida militar-naval.
Os aprovados seguem na disputa e realizarão o teste de suficiência física. Nesta fase, será avaliada a aptidão física do candidato,
por meio de natação, corrida,
flexão na barra e abdominal.
Os aprovados nos testes físicos serão submetidos à Verificação de Dados Biográficos, onde
será analisada à vida pregressa
do candidato e as infrações penais. Por fim, existe a verificação de documentos, onde deverão apresentar, na época da
matricula, uma série de documentos que comprovem a autenticidade das informações declaradas no período de inscrições.
Os classificados no processo
seletivo serão serão matriculados no Curso de Formação de
Soldados Fuzileiros Naval. O
curso será realizado durante 17
semanas no Rio de Janeiro.

feita entre os dias 14 a 22 de março.
Conforme estava previsto,
houve uma alteração no limite
de idade. Poderão concorrer rapazes que completem, no mínimo, 18 anos até o dia 31 de dezembro de 2011 e, no máximo,
completem 21 anos até o dia 31
de dezembro de 2012. Os demais
requisitos devem permanecer.
Os principais são: ser brasileiro, ter concluído o ensino fundamental até a data especificada no edital, estar em dia com
obrigações militares e eleitorais
e ter altura entre 1,54m e 2 metros, entre outros requisitos.
O processo seletivo começará no dia 31 de maio, com a aplicação do Exame de Escolaridade. O exame será composto por
provas de Português e Matemá-

tica. Os classificados na parte
escrita ainda realizarão os eventos complementares, que são: verificação de dados biográficos,
análise de documentos, inspeção
de saúde, teste de suficiência física e exame psicológico.
No ano passado, o concurso
para o Corpo de Fuzileiros Navais recebeu 24.057 inscrições.
Os candidatos disputaram, ao
todo, 1.250 vagas.
SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br e
www.mar.mil.br/cgcfn, no link
“concursos”
Postos de inscrição: Aracaju (SE) Capitania dos Portos de Sergipe, Av.
Ivo Prado, 752, São José, Aracajú; Tel:
(79) 3211-1666 e 3211-7365. Salvador
(BA), Grupamento de Fuzileiros Navais
de Salvador, Av. da França 1300,
Comércio, Tel: (71) 3320-3815 ou 33260405.

Programa
FOLHA DIRIGIDA divulga programa do concurso para fuzileiros.
Veja como você pode programar seus estudos.
PROGRAMA DA PROVA ESCRITA DO
EXAME DE ESCOLARIDADE
Programa da Prova
Escrita do Exame de Escolaridade
Matemática
I – FRAÇÕES – frações equivalentes,
números fracionários, operações com
frações.
II – DIVISIBILIDADE – números primos,
máximo divisor comum, mínimo divisor
comum.
III – EQUAÇÕES DE 1º GRAU (com uma
variável e com duas variáveis).
IV – INEQUAÇÕES DE 1º GRAU.
V – RADICIAÇÃO – potenciação e racionalização.
VI – RAZÕES – razões inversas, equivalentes.
VII – PROPORÇÕES.
VIII – ALGARISMOS ROMANOS – sistemas de numeração e suas regras.
IX – GRANDEZAS PROPORCIONAIS.
X – REGRA DE TRÊS – simples e composta.
XI – DÍZIMAS PERIÓDICAS.
XII – PORCENTAGEM.
XIII – POLÍGONOS – lados e ângulos.
XIV - GEOMETRIA PLANA – áreas das
figuras planas.
XV – MEDIDAS DE SUPERFÍCIES – superfície e área; metro quadrado, transformação de unidades.
XVI – MEDIDAS DE VOLUME – metro cúbico e transformação de unidades.

XVII – MEDIDAS DE CAPACIDADE.
XVIII – EQUAÇÕES DE 2 º GRAU.
XIX – NÚMEROS DECIMAIS.
XX – MEDIDAS DE MASSA.
XXI – MEDIDAS DE TEMPO.
XXII - MEDIDAS DE COMPRIMENTO.
XXIII – MÉDIAS - simples e ponderada.
XXIV – CONJUNTOS NUMÉRICOS (NATURAIS, INTEIROS, RACIONAIS E
IRRACIONAIS).
XXV- RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS – catetos e hipotenusas, senos e cossenos,
tangentes e razões trigonométricas de
30 º, 45 º e 60 º.
Português
a) Gramática:
I- FONOLOGIA - encontro vocálico; dígrafo; encontro consonantal; separação
silábica; ortografia e acentuação gráfica.
II- MORFOLOGIA - classe de palavras
(emprego e flexão): substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção.
III- SINTAXE - frase, oração e período;
termos da oração; regência (nominal e
verbal); crase; concordância (nominal e
verbal) e pontuação.
IV- SEMÂNTICA - sinônimo, antônimo,
parônimo, homônimo, polissemia, denotação e conotação; figuras de linguagem
e vícios de linguagem.
b) Interpretação de texto - textos literários e
não literários; textos verbais e não verbais.

PRAZO | Inscrições ocorrem até o próximo dia 28

Aprendizes: remuneração
inicial chega a R$1.200
Uma boa notícia para quem
pretende disputar as vagas oferecidas no concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) de 2011. A remuneração inicial pode ser superior à inicialmente divulgada.
Isto porque os R$963 mensais
recebidos após o curso de formação referem-se ao valor bruto do
salário-base. Com gratificações
e adicionais, o valor líquido (já
com os descontos), é de
R$1.200, segundo a Diretoria de
Ensino da Marinha.
Os interessados em participar
do processo seletivo têm até o
dia 28 de fevereiro para realizar
a inscrição. Para este concurso,
voltado só para rapazes, a escolaridade mínima exigida é apenas o ensino fundamental completo. A oferta é de 2.200 vagas
e a última parcial divulgada era
de 17.600 inscritos.
Para garantir a participação,
basta acessar o site da Diretoria
de Ensino ou se dirigir até um
dos postos credenciados. A taxa
é de R$12. Também é exigido
que os candidatos tenham 18
anos completos e menos de 22
anos de idade no dia 1º de janeiro de 2012. Ou seja, é preciso que tenham nascido entre 2
de janeiro de 1990, inclusive, e

1º de janeiro de 1994, inclusive. A comprovação da escolaridade deve ser feita até o dia 9 de
janeiro de 2012.
Aqueles que forem membros
de famílias de baixa renda e estiverem inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico), podem requerer isenção.
Para isso, devem preencher e
entregar, em uma das Organizações Responsáveis pela Divulgação (ORDI), durante o período de inscrições, das 8 às 16h30,
o requerimento de solicitação,
cujo modelo consta na página
da Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), contendo a indicação do Número de Identificação Social no CadÚnico e
uma declaração de que faz parte de família de baixa renda. O
requerimento também poderá
ser encaminhado via Carta Registrada para a DEnsM, considerada a data final de postagem em
1º de março.

SERVIÇO
Inscrições: www.ensino.mar.mil.br
Serviço de Recrutamento Distrital do
Comando do 2º Distrito Naval - Avenida
das Naus, s/nº - Comércio , Salvador.
Tel: (71) 3507-3825/3727/3780.

Estabilidade e vida são atrativos
O concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros
atrai milhares de jovens todos os
anos, já que esta é uma oportunidade de ingressar na Marinha
do Brasil e seguir uma carreira
de estabilidade como militar.
Nelson Sant'anna da Silva, de 20
anos, com o ensino médio completo, irá realizar o concurso pela
terceira vez. Ele diz que sua experiência o deixa mais confiante para
realizar a prova. "Estou estudando
refazendoasprovasanterioresecom
material de cursinho. Já sei como
vai ser a prova, então acho que isso
vai me ajudar na hora."
Muitos realizam o concurso
para garantir uma estabilidade financeira, mas, no caso de Nelson,
o desejo dele vai além disto. "Quero realizar o concurso também
porque tenho o sonho de ser militar. É uma responsabilidade muito grande proteger o país, além disto, vai ser uma oportunidade de

estudar em uma grande instituição de ensino", afirma.
Ao contrário de Nelson, Jonatas Pinto de Lima, 17 anos, aluno do 2° ano do ensino médio,
realizará o concurso pela primeira vez. O jovem decidiu neste
ano, que queria ser militar após
conversar com seus amigos e observar como era a vida de um militar. Ele realizará a prova, mais
para ter uma preparação. "Estou
estudando para a prova, mas sei
que não estou muito bem preparado. Vou fazer a prova como
uma experiência mesmo, mas
seria muito bom seu conseguisse
uma vaga", afirma.
Um dos maiores atrativos do
concurso é a vida no mar. E foi exatemente isso que chamou a atenção de Jonatas. "Quero ser marinheiro, porque eu gosto muito de
aventura, de emoção, e creio que a
vidadeumamilitardaMarinhaseja
assim”, concluiu.

T ECNOLOGIA | MEC distribui computadores para as escolas

Projeto UCA beneficia
estudantes e professores na BA
CAROLINE PARREIRAS
caroline.parreiras@folhadirigida.com.br

O projeto “Um Computador
por Aluno” (UCA) chegou à Bahia
e já comtempla 155 professores.
Os 3.676 computadores portáteis
destinados aos alunos foram entregues às escolas selecionadas do
ensino fundamental e médio da
rede pública de nove municípios do estado. Essa é a chamada
fase piloto, a segunda do projeto, que já beneficiou cerca de 300
escolas brasileiras desde 2010.
De acordo com Matistela Midlej, coordenadora pedagógica do
UCA na Bahia, mais dez escolas
receberão o projeto, nas cidades
baianas de Barro Preto, Candeias, Cícero Dantas, Feira de Santana, Gandu, Iracê, Itabuna, Salvador (duas unidades) e São Sebastião do Passé. A iniciativa é do

Governo Federal, e parte do conceito inicial de Um Computador
Por Pessoa. O objetivo é a inclusão digital, o incentivo à produção nacional dos equipamentos
e a melhoria da qualidade da
educação.
A distribuição dos laptops aos
alunos também viabiliza o acesso
da família do estudante à tecnologia, ampliando os benefícios.
“Não teremos as famílias das classes populares tendo acesso unicamente à formação instrumental, que não vai permitir imersão
maior no mundo contemporâneo”, comenta Nelson Pretto, um
dos coordenadores gerais do
UCA-BA.
Para Nelson, a principal dificuldade encontrada pela iniciativa é a capacitação dos professores, que só é feita quando já
estão lecionando. “Ao mesmo

tempo em que estamos trabalhando com os professores que já estão em serviço, estamos na faculdade de educação formando
novos professores que não estão
preparados para essa realidade de
cada aluno ter um computador”,
afirma.
O coordenador destaca ainda
que é preciso mudar totalmente o modo como se faz educação, e que o UCA pode ser o ínicio. “Nós queremos o computador na escola para que a escola
estabeleça redes de comunicação com o mundo”, diz Nelson.
Para ele, o equipamento nunca
substituirá o livro, e não será
uma ferramenta auxiliar dos
processos educativos tradicionais, mas sim uma nova forma
de desenvolver o pensamento e
produzir conhecimento.

