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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO UPE – CAMPUS PETROLINA 
ESCOLA ESTADUAL DE APLICAÇÃO PROFª VANDE DE SOUZA FERREIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
 

EDITAL SIMPLIFICADO 
 

O Diretor da Escola Estadual de Aplicação Professora Vande de Souza Ferreira – Ensino 
Fundamental e Médio, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Regimento Interno da 
Escola Estadual de Aplicação, torna de conhecimento público, o Edital de seleção para a 
habilitação de candidatos às 70 vagas do 6º ano (antiga 5ª série) do Ensino Fundamental e 
às  18 vagas Remanescentes do Ensino Médio, para o ano letivo de 2019. 

As inscrições ocorrerão no período de 17/09/2018 a 26/09/2018, das 08:00 às 
15:00, exclusivamente na secretaria da Escola Estadual de Aplicação Professora Vande de 
Souza Ferreira e, para a efetivação da inscrição, será cobrada uma taxa de R$ 70,00 (setenta 
reais), cujo pagamento deverá ser efetuado com  depósito bancário no Banco SANTANDER 
/Agência 4008 - Conta corrente 13000684-4) em nome da Fundação Universidade de 
Pernambuco. A inscrição só será deferida após comprovação de depósito junto ao banco. 

 No ato da inscrição o responsável pelo candidato apresentará a seguinte 
documentação: 

a) Ficha de inscrição preenchida, contendo termo de conhecimento e aceitação de 
que concorda com as normas estabelecidas pelo Edital para a presente seleção. Declaração, 
só para os candidatos que podem e querem concorrer pelo sistema de cotas, de que 
manteve efetivo vínculo com escola pública estadual ou municipal nos últimos 3(três) anos. 
Declaração, só para os candidatos que concorrem às vagas reservadas para os filhos ou 
dependentes de servidores da Escola de Aplicação e/ou UPE, de que é servidor da Escola 
de Aplicação e/ou UPE, laudo médico para comprovação em caso de pessoas com deficiência 
e/ou transtornos globais do desenvolvimento; 

b) 2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais; 
c) Certidão de nascimento, original e cópia; 
d) Declaração de que está cursando o 5º ano, só para os candidatos às vagas do 6º ano 
do Ensino Fundamental 2019; 
d.1) Declaração de que está cursando, em 2018, respectivamente o 9º ano do Ensino 
Fundamental, 1º ano e 2º ano do Ensino Médio, só para os candidatos às vagas  
referentes ao 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio 2019, na qual também deverá constar 
que o candidato não está  em Progressão Parcial; 
e) Comprovante de depósito bancário (Banco SANTANDER /Agência 4008 - Conta 

corrente 13000684-4) em nome da Fundação Universidade de Pernambuco. 
As provas de Matemática e Língua Portuguesa, dos Ensinos Fundamental e Médio, 

serão realizadas em uma única etapa no dia 25/11/2018, das 8h às 12h, nas dependências 
da Universidade de Pernambuco – UPE, Campus Petrolina, situada na BR 203, km 2, Campus 
Universitário.  

O resultado será divulgado no dia 28/12/20118 e fixado nas dependências da Escola 
de Aplicação – UPE Campus Petrolina. 

O candidato classificado deverá, sob pena de perda da vaga, efetuar sua matrícula 
na Secretaria da Escola Estadual de Aplicação, no período de 09/01/2019 a 11/01/2019, 
no horário das 8:00 às 12:00. 

Mais informações no Site da UPE e na secretaria da Escola de Aplicação no horário das 
08:00 às 12:00. 
 
Petrolina, 17 de agosto de 2018. 
 
João Tavares Marques Filho     
             Gestor 


