
 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Avenida Santa Clara, nº13 – Loteamento Sol Nascente – Guarapari – ES – CEP: 29.210-520. 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 008/2022 - 1ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DE 
INGLÊS 

 
1. APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal da Educação de Guarapari, em parceria com a Escola de Idiomas KNN, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o presente Edital, referente a 1ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DE 

INGLÊS, contendo as informações e procedimentos para seleção de discentes, matriculados na Rede 

Municipal de Ensino de Guarapari.  

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 A inscrição implica a aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o(a) candidato(a) ou 

seu representante legal não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento. 

2.2 Para efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá OBRIGATORIAMENTE estar matriculado do 6º ao 

9º ano do Ensino Fundamental, na modalidade regular da Rede Municipal de Ensino de Guarapari. 

2.3 Período de inscrição: 29 a 31 de agosto de 2022. 

2.4 Não haverá taxa de inscrição. 

2.5 A INSCRIÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO RESPONSÁVEL 

LEGAL DO CANDIDATO, por meio do link: https://forms.gle/QUT5YNHpK2sABxZT9 

2.6 É de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, divulgar amplamente a participação na 1ª 

OLIMPÍADA MUNICIPAL DE INGLÊS e, também, o teor deste Edital, ambos disponíveis para consulta 

no site da Prefeitura Municipal de Guarapari www.guarapari.es.gov.br 

2.7 O responsável pela inscrição deverá informar corretamente todos os dados solicitados na Ficha de 

Inscrição. 

2.8 As inscrições deverão ser efetuadas dentro do prazo estipulado no Cronograma da 1ª OLIMPÍADA 

MUNICIPAL DE INGLÊS (Anexo I), por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição disponível no site 

da Prefeitura Municipal de Guarapari www.guarapari.es.gov.br 

2.9 Não serão aceitas inscrições enviadas por meio de mensagens eletrônicas, telefone ou por meio postal. 

2.10 Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

2.11 A SEMED não se responsabilizará por inscrições não realizadas por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, erro, falta de energia, bem como outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados. 

2.12 O responsável pela inscrição deverá informar corretamente todos os dados solicitados na Ficha de 

Inscrição. 

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1 A seleção dos alunos será realizada a partir da aplicação de prova objetiva em 02 (duas) fases e 02 (dois) 
níveis;  
3.2 Os alunos participantes da 1ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DE INGLÊS, serão divididos em 2 (dois) 

níveis, de acordo com o grau de escolaridade em que estiverem matriculados: 

 
 

 

 

 

 

4. DAS FASES 

4.1 A 1ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DE INGLÊS será composta por 2 (duas) Fases – 1ª Fase e 2ª Fase. 

Todos os alunos inscritos farão a prova da 1ª Fase e apenas os classificados realizarão a prova da 2ª Fase. 

 

NÍVEL GRAU DE ESCOLARIDADE 

01 6º e 7º anos do ensino fundamental  

02 8º e 9º anos do ensino fundamental  

https://forms.gle/QUT5YNHpK2sABxZT9
http://www.guarapari.es.gov.br/
http://www.guarapari.es.gov.br/


5. DA 1ª FASE 

5.1 A prova da 1ª Fase será composta de 20 (vinte) questões objetivas (múltipla escolha), valendo 1 (um) 

ponto cada, totalizando 20 (vinte) pontos, sendo certo que cada questão dispõe de 4 (quatro) opções de 

resposta (A, B, C, D), dentre as quais apenas uma delas é a correta; 

5.2 As questões propostas na prova da 1ª Fase avaliarão os conhecimentos em inglês a partir de em uma 

abordagem comunicativa. 

 

6. DA APLICAÇÃO DA PROVA DA 1ª FASE 

6.1 É de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, juntamente com a Escola de Idiomas 

KNN, a aplicação;  

6.2 A aplicação da 1ª Fase, será no dia 21 de setembro de 2022, nos turnos matutino e vespertino; 

6.3 A prova terá duração de 1h30min (uma hora e trinta minutos); 

6.4 O aluno inscrito deverá realizar a prova no turno contrário ao que ele está matriculado; 

6.5 Para aluno(a) portador de necessidade especial deverá ser oferecida uma hora adicional para a realização 

da prova; 

6.6 Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos e outros meios de consulta durante a realização das 

provas, podendo ocasionar na desclassificação do aluno. 

 

 

7. DO RESULTADO PRELIMINAR DA 1ª FASE 

7.1 É de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, disponibilizar o resultado preliminar e o 

gabarito conforme o cronograma (Anexo 01).  

 

8. DO RECURSO DA 1ª FASE 

8.1 Em caso de qualquer recurso contra o resultado, o responsável legal deve comparecer à Secretaria 

Municipal de Educação, das13h às 17h, no dia útil posterior à divulgação da classificação preliminar munido 

de uma solicitação impressa de revisão de nota ou de classificação (Anexo 2). 

 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS PARA A 2ª FASE 

9.1 Serão classificados para a 2ª Fase, os alunos que obtiverem as maiores notas na prova da 1ª Fase, 

selecionados em ordem decrescente de nota; 

9.2 Será classificado 10% (dez por cento) do total de alunos inscritos, por nível, para a 2ª Fase da 1ª 

OLIMPÍADA MUNICIPAL DE INGLÊS; 

9.3 Caso o número correspondente a 10% (dez por cento) do total de alunos inscritos na 1ª Fase não 

represente um número inteiro, ele deverá ser aproximado para o número inteiro subsequente; 

9.4 Os alunos com rendimento inferior a 50%, serão automaticamente desclassificados, ainda que haja vaga 

disponível para a 2ª Fase; 

9.5 É de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, a divulgação da listagem dos alunos 

classificados para a 2ª Fase, por meio do site da Prefeitura Municipal de Guarapari conforme o cronograma;  

9.6 Caso o responsável pelo(a) aluno(a)a escola deixe de acessar o site e o aluno não compareça, o 

participante estará automaticamente desclassificado. 

 

 

10. DA  2ª FASE 

10.1 A prova da 2ª Fase será composta de 20 (vinte) questões objetivas (múltipla escolha), valendo 1 (um) 

ponto cada, totalizando 20 (vinte) pontos, sendo certo que cada questão dispõe de 4 (quatro) opções de 

resposta (A, B, C, D), dentre as quais apenas uma delas é a correta; 

10.2 As questões propostas na prova da 2ª Fase avaliarão os conhecimentos em inglês a partir de uma 

abordagem comunicativa. 

 

11. DA APLICAÇÃO DA PROVA DA 2ª FASE 

11.1 É de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, juntamente com a Escola de Idiomas 

KNN a aplicação;  

11.2 A aplicação da 2ª Fase, será no dia 03 de outubro de 2022, nos turnos matutino e vespertino; 

11.3 A prova terá duração de 1h30min (uma hora e trinta minutos); 

11.4 O aluno classificado deverá realizar a prova no turno contrário ao que ele está matriculado; 

11.5 Para aluno(a) portador de necessidade especial deverá ser oferecida uma hora adicional para a 

realização da prova; 

11.6 Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos e outros meios de consulta durante a realização das 

provas, podendo ocasionar na desclassificação do aluno. 

 



 

 

 

12. DO RESULTADO PRELIMINAR DA 2ª FASE 

12.1 É de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, disponibilizar o resultado preliminar e o 

gabarito conforme o cronograma (Anexo 01).  

 

13. DO RECURSO DA 2ª FASE 

13.1 Em caso de qualquer recurso contra o resultado, o responsável legal deve comparecer à Secretaria 

Municipal de Educação, das13h às 17h, no dia útil posterior à divulgação da classificação preliminar munido 

de uma solicitação impressa de revisão de nota ou de classificação (Anexo 2). 

 

14. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

14.1 Em caso de empate, a classificação do candidato dar-se-á levando em consideração o aluno que possuir 

a maior idade. 

 

15. DO RESULTADO FINAL 

15.1 O resultado final estará disponível no site da Prefeitura, conforme o cronograma (Anexo 1). 

 

 

16. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

16.1 A divulgação do resultado final da 1ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DE INGLÊS está prevista para o 

dia 11 de outubro de 2022, partir das 15h, no site da Prefeitura Municipal de Guarapari 

www.guarapari.es.gov.br 

 

 

17. DA PREMIAÇÃO 

17.1 1° lugar - 1 smartwatch e 1 bolsa 100% de desconto, por 6 meses, nas mensalidades e no material; 

17.2 2° lugar - 1 bolsa de 100% de desconto nas mensalidades por 6 meses; 

17.3 3° lugar - 1 bolsa de 50% de desconto nas mensalidades por seis meses; 

17.4 Todas as premiações, atenderão os Níveis 01 e Níveis 02. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 A inscrição na 1ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DE INGLÊS, implicará na aceitação deste Edital, 

incluindo seu anexo e eventuais retificações, das quais as escolas e respectivos responsáveis dos alunos 

participantes não poderão alegar desconhecimento; 

18.2 Eventuais dúvidas, esclarecimentos e/ou solicitações deverão ser enviadas para o e-mail 

gppe.semed@guarapari-edu.com.br 

18.3 Os casos omissos referentes a este Edital serão analisados pela Secretaria Municipal da Educação de 

Guarapari – SEMED. 

18.4 A informação falsa ou inexata dos dados constantes na inscrição, determinará o cancelamento da inscrição 

ou a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época; 

18.3 Este Edital completo tem força de lei para todos os efeitos. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Tamilli Mardegan da Silva 

                                              Secretária Municipal da Educação de Guarapari 

 

 

 

 

 

http://www.guarapari.es.gov.br/
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ANEXO 1 

 

 

                                                                         CRONOGRAMA 

 

DIVULGAÇÃO 15/06/22 a 10/08/22 

INSCRIÇÕES (ONLINE) 29/08/22 a 31/08/22 

MINI CURSO 05/09/22 a 09/09/22 

FASE 1 (aplicação das provas) 21/09/22 

Resultado preliminar e gabarito (1ª Fase) 28/09/22 

FASE 2 (aplicação das provas) 03/10/22 

Resultado preliminar e gabarito (2ª Fase) 10/10/22 

Resultado final (2ª Fase) 11/10/22 

Cerimônia de Premiação 18/10/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

Eu_______________________________ responsável pelo(a) aluno (a)______________ _______________ 

____________________ Venho solicitar a revisão, no resultado da pontuação,  do item (questão) número 

_________ da Fase ____ da Olimpíada Municipal de Inglês 2022.  

 

TEOR DO RECURSO.: (Informe individualmente os itens em que está recorrendo e os respectivos motivos 

alegados. Use um formulário de recurso diferente para cada item em que está propondo recurso.  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Guarapari, _____ de _______________de 2022. 

 

 

 

 

 

                                             ______________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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