
 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS SÃO MATEUS 
Rodovia BR 101-Norte – Km 58 – Bairro Litorâneo – 29932-540 – São Mateus – ES 

27 3767-7000 
 

EDITAL Nº06/2017 DE PROCESSO SELETIVO 
CURSO DE EXTENSÃO OBMEP NA ESCOLA  

 
O Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes campus São Mateus, autarquia federal, 

vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 
2008, mediante o Diretor Geral, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as 
disposições da legislação pertinente, faz saber pelo presente edital que estão abertas as 
inscrições para o Processo Seletivo de oferta de vagas ao Curso de Extensão OBMEP 
na ESCOLA. 

 
1. CONCEITOS 

 
1.1 A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é uma realização 

do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e tem como objetivo 
estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área, no Brasil. 

1.2 O Curso OBMEP na ESCOLA consiste no desenvolvimento de competências e 
habilidades ligadas à Matemática e diretamente relacionadas aos objetivos da OBMEP. 

 

 
2. DOS OBJETIVOS 

 
O Curso OBMEP na ESCOLA tem por objetivo geral a formação de um grupo de estudos 

de matemática com a participação de alunos do ensino médio do Ifes - campus São Mateus 
e do ensino médio e fundamental das redes municipal e estadual de São Mateus visando 
a aquisição de conhecimentos avançados na área de matemática básica. Como objetivo 
específico pretende melhorar o desempenho dos alunos envolvidos na 2ª fase da OBMEP 
2017, culminando na obtenção de medalhas e ampliar a percepção sobre a importância de 
manter estudos permanentes e em grupo sobre uma área de interesse. 
 
 
3. DO PÚBLICO ALVO 

Estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública estadual do município de São 
Mateus e estudantes do ensino médio do IFES - Campus São Mateus. 

 
4. DAS VAGAS 

 
O presente edital destina-se à abertura de 40 (quarenta) vagas para alunos do Ifes- 
Campus São Mateus e 40 (quarenta) alunos das redes estadual e municipal de São 

Mateus participarem do curso OBMEP na ESCOLA. 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 

5.1 Estarão abertas inscrições da seguinte maneira: 



Para a 1ª fase do curso: no período de 02/05/2017 a 05/05/2017 as inscrições deverão ser 
realizadas diretamente com a professora Silvia Louzada ou na DPPGE. 
Para a 2ª fase do curso: no período de 07/06/2017 a 16/06/2017 as inscrições deverão ser 
realizadas diretamente com a professora Silvia Louzada ou na DPPGE. 
5.2 No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição.  
 
5.3 Não serão aceitas as inscrições nos casos de não preenchimento dos campos 
obrigatórios do Formulário de Inscrição e/ou quando a procura do formulário ocorrer após 
a meia-noite do último dia de cada período definido em 5.1, horário de Brasília. 
 
6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1 – Alunos do Ifes: Serão selecionados os primeiros 40 (quarenta) alunos que se 
inscreverem. 
6.2 – Alunos externos: cada escola fará uma pré-seleção e, após, os alunos se inscreverão 
no projeto com a professora Silvia Louzada ou na DPPGE. Serão selecionados, na primeira 
fase do projeto os primeiros 20 (vinte) alunos, das escolas municipais, que se inscreverem. 
Na segunda fase, os primeiros 20 alunos, das escolas estaduais, que se inscreverem. 
 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
7.1 Todos os resultados referentes a este edital serão publicados no site do Ifes Campus 

São Mateus <http://www.sm.ifes.edu.br/>. 
 
 
8. DO CURSO OBMEP NA ESCOLA 

 
8.1 O curso terá carga horária total de 44 (quarenta e quatro) horas, sendo 22 horas 

presenciais e 22 horas na modalidade semipresencial; 
 
8.1.1 As atividades presenciais do curso serão realizadas nas dependências do Ifes 
Campus São Mateus; 

 
8.1.2 As atividades não presenciais do curso serão realizadas na Modalidade EAD (Ensino 
à Distância), por meio de estudos dirigidos, podendo ser utilizados ambientes virtuais para 
comunicação e execução de atividades; 
 
8.2 As datas prováveis e os horários previstos poderão ser alterados conforme as 
demandas e necessidades dos organizadores do curso, docentes do Ifes Campus São 

Mateus ou a indisponibilidades do instrutor e outros recursos. 
 
8.3 O curso será composto de 02 (duas) fases, cujos temas abordados encontram-se 
abaixo descritos: 
 
 

Fase I – A Resolução de problemas como caminho para aprender matemática. 

 
Resolução de problemas. Métodos de contagem. Probabilidade. Geometria Plana. 

 
Fase II – Leitura, escrita e resolução de problemas: habilidades básicas para 

aprender matemática. 

 



Procedimentos e postura na escrita de um texto matemático. Importância da redação 
matemática como facilitador na comunicação de uma ideia matemática. Resolução de 
problemas. Geometria Plana. Trigonometria. Álgebra. Aritmética. 
 

 
8.6 Ao final do curso todos os discentes que obtiverem presença de no mínimo 75% das 
atividades presenciais receberão o Certificado de Conclusão do Curso OBMEP NA 
ESCOLA. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
9.1 As informações do anexo I serão tratadas como confidenciais pela Banca de Seleção; 
 
9.2 Os pedidos de esclarecimentos do edital poderão ser encaminhados através do e-mail: 
silouzada@ifes.edu.br O prazo para resposta é de até 02 (dois) dias úteis. 
 
9.3 Os casos omissos serão resolvidos pela professora coordenadora do projeto, cujas 
decisões serão soberanas. 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1 Eventuais recursos às decisões da Banca de Seleção deverão ser realizados por meio 
do formulário de recurso (Anexo IV) e enviados digitalizados para o e-mail 
silouzada@ifes.edu.br, respeitando os prazos previstos no cronograma deste edital; 
 
10.2 Se, após a análise do recurso for alterada a situação do proponente, realizar-se-á 
nova divulgação do resultado; 
 
10.3 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos contra os 
resultados divulgados. 
 

São Mateus (ES), _____ de _______________ de 2017. 
 
 
 

Mario Cezar dos Santos Junior 
Diretor Geral 

 
 
 
 
  

mailto:silouzada@ifes.edu.br


ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
DADOS DO CANDIDATO 

Nome Completo:  

CPF:  Data de nascimento:  

E-mail  Telefone:  
DADOS DA ESCOLA 

Nome da escola:  

Série: 

Turno que estuda: 

 
Resultados na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

Já obteve premiação em alguma edição anterior da OBMEP? 

(    ) Sim (    ) Não 

Qual? 
(  ) Menção Honrosa 
(  ) Medalha de Bronze 
(  ) Medalha de Prata 
(  ) Medalha de Ouro 

Em qual nível? 
(  ) Nível 1      (  ) Nível 2         (  ) Nível 3 

 
Ano da premiação: 20____ 
 

 
Quantos pontos você alcançou na primeira fase da OBMEP 2016? _______ 
 
Justificativa quanto ao interesse em participar deste processo seletivo: 

 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que as informações preenchidas nos formulário existentes são 
verdadeiras e que estou de acordo com os termos estabelecidos no Edital Nº006/2017 de 
Processo Seletivo – Curso OBMEP NA ESCOLA . 

 
 
 
 
 
 

São Mateus (ES), ____ de  __________________ de 2017 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura 

 

  



ANEXO II – FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 

____________, ___ de ___________ de ________. 
À: 
Organização do projeto. 
 
Ref: Recurso Administrativo – Edital de Processo Seletivo – Curso OBMEP NA ESCOLA nº 
001/2016  do Ifes Campus São Mateus. 
 
O candidato _____________________________________________, vem, respeitosamente, 
apresentar suas razões de recurso, nos termos abaixo: 
 
Razões de recurso: 
______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

__________________________________________ 
(Assinatura do candidato) 

 
 
  



ANEXO III – CRONOGRAMA[CLV1] 

 
Atividade Data 

1ª fase 2ª fase 

Início das Inscrições 03/052017 07/06/2017 

Encerramento das Inscrições 05/05/2017 15/06/2017 

Publicação dos Candidatos Classificados 08/05/2017 16/06/2017 

Apresentação de Recursos 09/05/2017 19/06/2017 

Publicação do Resultado Final da Seleção 10/05/2017 20/06/2017 

Previsão para o Início do Curso 
 

11/05/2017 14/06/2017 

 
 


