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ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 
EDITAL SIMPLIFICADO  

 
O Diretor da Escola Estadual de Aplicação Professora Vande de Souza Ferreira – 

Ensino Fundamental II e Médio, no uso de suas atribuições conferidas pelo Regimento 
Interno da Escola de Aplicação, torna de conhecimento público, o Edital de seleção para a 

habilitação de candidatos as vagas do 6º ano (antiga 5ª série) do Ensino Fundamental II 
do ano letivo de 2015. 

O processo seletivo será realizado em uma única etapa para o preenchimento de 70 
(SETENTA) vagas do 6º ano (antiga 5ª série) Ensino Fundamental, ano letivo 2015, sendo 
04 (quatro) vagas reservadas para os filhos ou dependentes de servidores efetivos da UPE 
E DA ESCOLA DE APLICAÇÃO, 04 (quatro) vagas reservadas para portadores de 
necessidades especiais, 31 (trinta e uma) vagas para candidatos oriundos de escola 
pública estadual ou municipal e 31 (trinta e uma) vagas para os demais candidatos. 

Período de inscrição de 06/10/2014 a 14/10/2014, exclusivamente na secretaria 
da Escola Estadual de Aplicação professora Vande de Souza Ferreira, situada na BR 
203, Km 2, Vila Eduardo, Campus Universitário -Petrolina – PE, no horário de 7h30min 
às 11h30min. A inscrição será validada mediante comprovante de depósito bancário 

(Banco SANTANDER /Agência 4008 - Conta corrente 13000684-4) em nome da 
Fundação Universidade de Pernambuco. 

 
Para a inscrição será necessário: 

 Xerox da certidão de nascimento do candidato; 

 2 fotos 3 X 4 iguais e recentes; 

 Declaração que está cursando o 5º ano (antiga 4ª série). O candidato que desejar 
concorrer para cotas referentes à Escola Pública deverá apresentar, no ato da 
inscrição, declaração constando que estuda há pelo menos 03 (três) anos em 
escola pública, do contrário entrará para a concorrência junto às escolas 
particulares. 

 Taxa de Inscrição no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) 
 

Provas de Matemática (com 20 questões de múltipla escolha) e Língua Portuguesa 
(com 16 questões de múltipla escolha e uma produção textual) que serão realizadas no 
dia 23/11/2014, das 8h às 12h, nas dependências da Escola de Aplicação – UPE (BR 
203, Km 2, Campus Universitário, Petrolina – PE). O conteúdo programático será 
fornecido no ato da inscrição, bem como o Edital completo se encontrará exposto nos 
quadros de aviso da Escola de Aplicação e no site da UPE Campus Petrolina a partir do 
dia 15 de setembro de 2014.  

Maiores informações nos telefones 3866-6479 / 3866-6483 e secretaria da Escola de 
Aplicação no horário de 8h às 12h. 

 
Petrolina(PE), 15 de setembro de 2014. 
Moisés Diniz de Almeida - Diretor 


