
 
 

ESCOLA AGROTÉCNICA SÉRGIO DE FREITAS PACHECO 

EASFP 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO n° 2022 
 
 
 
O Diretor da Escola Agrotécnica Sérgio de Freitas Pacheco – EASFP, instituição mantida pela   Fundação  

Comunitária   Educacional  e  Cultural   de  Patrocínio   -  FUNCECP,  com sede em Patrocínio, Minas 

Gerais, no uso de suas atribuições, torna público que as inscrições ao PROCESSO SELETIVO,  estarão 

abertas para o curso Técnico em Agropecuária para o ano 2022, pelas condições estabelecidas neste Edital. 

 

1-   Da inscrição 

1.1 – Período: A inscrição para o curso técnico em Agropecuária é permitida a candidatos que concluíram 

o ensino fundamental, matriculados no Ensino Médio e a candidatos que já concluíram esse nível de 

ensino, será realizada no período de 29 de novembro ao dia 02 de dezembro de 2021, através do site 

www.easfp.com.br ou diretamente na secretaria da Escola Agrotécnica Sérgio de Freitas Pacheco – 

EASFP. 

 
1.2 – Para se inscrever o candidato deve: 

a) acessar o site  www.easfp.com.br 

b)  preencher,  integralmente,  o  formulário  de  inscrição,  informando  inclusive,  o  número  do 

documento de identidade e do CPF. 

 

1.3 – O período de inscrição poderá ser prorrogado, a critério da Instituição, caso em que as novas datas 

serão divulgadas via internet. 

 

 1.5- Será cobrado uma taxa de 10,00 (dez reais) o candidato deve imprimir junto com a ficha de      

inscrição o boleto bancário (que estará disponível na página). A inscrição somente será confirmada 

mediante o envio do comprovante do pagamento. (O pagamento  deverá ser efetuado no protocolo da 

EASFP). 

 

 

2-   Do curso e das vagas: 

2.1 - Curso: Técnico em Agropecuária – concomitante ou subsequente 

2.2 - Vagas: 50 (cinqüenta) 

2.3 - Horário do curso: matutino 

2.4 - Duração: 2 (dois) anos 

2.5 - Carga horária do curso: 2.066:40 (Duas mil e sessenta e seis horas e quarenta minutos) 

2.6 - Horário das aulas: 7h às 11h20min 

2.7 - Número de mensalidades do curso: 24 (vinte e quatro) 

 

2.8 – Curso: Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio  

2.2 - Vagas: 50 (cinqüenta) 

2.3 - Horário do curso: diurno 

2.4 - Duração: 3 (três) anos 

2.5 - Carga horária do curso: 4100:00 (Quatro mil e cem horas) 

2.6 - Horário das aulas: 7h às 12:20 no primeiro ano após são dois anos período integral. 

2.7 - Número de mensalidades do curso: 36 (trinta e seis) 

 

 

 

3-   Das provas: 

http://www.easfp.com.br/
http://www.easfp.com.br/
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3.1 – Devido a situação atual por conta da pandemia da Covid-19, o PROECSSO 

SELETIVO/EASFP2022, será oferecido de duas formas presencial ou versão on-line  e regida pelas 

normas contidas no presente edital. 

 

3.1.1 Disposições gerais sobre a realização do exame 

3.1.2 A prova será realizada no dia 04/12/2021, conforme melhor conveniência para o candidato, 

presencial ou remotamente por meio de plataforma on-line Moodle, onde será enviado por e-mail o login e 

senha do candidato. Terá duração total de 3 (três) horas ininterruptas, contadas a partir da autorização do 

seu início.  

Provas Questões Numero / pontos Dia Horário 

1.Língua Portuguesa 

2.Matemática 

3.Redação 

10 

10 

- 

10 

10 

10 

 

04/12/2021 

 

08h às 11h 

 

 

3.1.3 Se on-line o inscrito deverá selecionar e preparar previamente ambiente adequado para a realização 

das provas, de maneira que fique isolado de outras pessoas.  

3.1.4 É de responsabilidade exclusiva do inscrito dispor de computador com a infra-estrutura e a 

configuração mínima,  hardware, software e equipamentos necessários à realização do exame on-line: a) 

Computador ou Notebook; b) Ser Administrador da máquina em função da necessidade de instalação de 

browser seguro e/ ou plug-in; c) Sistema operacional Windows 7 ou superior; d) No mínimo 500Mb de 

memória RAM livre; e) No mínimo 1 mbps de conexão de Internet; f) Teclado Português (Brasil ABNT ou 

ABNT 2); g) Webcam; h) Microfone.  Garantir a conectividade com a internet durante toda a realização do 

exame.  

3.1.5 O horário do exame terá duração de 03 (três) horas, que se encerrará quando o tempo limite for 

atingido. 

3.1.6 – Presencial as provas serão aplicadas na Escola Agrotécnica Sérgio de Freitas Pacheco - EASFP, 

localizada na Avenida Líria Terezinha Lassi Capuano, n° 496, Bairro: Universitário, Patrocínio-MG 

CEP: 38.747-792. 

 

c.   O candidato deve apresentar-se na escola com 30 (trinta) minutos de antecedência ao horário da 

prova, acompanhado de documento com foto, lápis, caneta e borracha. 

 

 3.1.7 Todas as informações sobre a realização do exame são divulgadas no sítio eletrônico da EASFP. O 

inscrito deve estar atento a mudanças que possam vir a ocorrer desde a publicação deste edital até o dia da 

realização do exame.  

3.1.8 – Será utilizado o email cadastrado no ato da inscrição para comunicar oficialmente outras 

informações que se tornem necessárias para realização do exame.  

 

3.2  -  As  provas  serão  elaboradas  de  acordo  com  os  programas  das  matérias  do  Ensino 

Fundamental. 



3.3  - As provas serão elaboradas com questões  objetivas de múltipla  escolha, abrangendo as 

seguintes disciplinas: 

Língua Portuguesa .................... 10 questões;  

Matemática ..............................  10 questões;  

Redação (Dissertação). 

3.4 – Durante a realização das provas 

a) será permitido deixar sobre a carteira apenas lápis, caneta esferográfica, azul ou preta, em tubo 

totalmente transparente, borracha e uma garrafa ou copo de água, além do Comprovante de Inscrição e do 

documento de identificação. Demais objetos deverão ser entregues à coordenação da sala; 

 

b) fica terminantemente proibido o uso de quaisquer equipamentos eletrônicos, tais como telefone, 

iphone, tablet, calculadora, controle remoto etc. O candidato que for surpreendido com 

equipamentos eletrônicos, mesmo que desligados, será eliminado do Processo Seletivo; 

 
4-   Dos conteúdos: 

Conteúdos de Língua Portuguesa. 

Compreensão e Interpretação de Texto; Uso dos porquês; Sujeito e Predicado; Pontuação; 

Classes de Palavras; Frase, Oração e Período. 

 
Conteúdos de Matemática. 

Porcentagem; Fração; Equação; Radiciação; Fatoração. 

 
5-   Da classificação: 

5.1 - As provas são de caráter classificatório. 

5.2 - Proceder-se-á classificação de todos os candidatos, na ordem decrescente das notas obtidas 

na prova, tendo preferência o candidato com maior média final, obedecendo ao limite das vagas 

fixadas. 

5.3 - Em caso de empate na nota terá prioridade o candidato com maior número de pontos na 

redação. 
5.4 - Persistindo o empate terá prioridade o candidato com maior idade. 

 

6-   Do resultado: 

6.1 - Data: 07 de dezembro de 2021. 

6.2 - Os resultados da classificação serão disponibilizados via internet no site  www.easfp.com.br 

6.3 - O resultado da classificação será disponibilizado, também, na secretaria da Escola 

Agrotécnica Sérgio de Freitas Pacheco - EASFP. 

 

7-   Da Matrícula: 

7.1 - O período de matrícula será de  08 a 15 de  dezembro de 2021; 

7.2 - O candidato deverá comparecer a Escola Agrotécnica Sérgio de Freitas Pacheco - EASFP 

nos dias estabelecidos com a seguinte documentação: 

a) histórico escolar original ou declaração da escola comprovando a escolaridade; 

b) originais e cópia dos seguintes documentos: 
- Certidão de nascimento ou casamento; 

- Cédula de identidade; 

- CPF; 

- Titulo de eleitor acompanhado do comprovante de votação da última eleição (maiores de 18 

anos); 

- Certificado de prestação ou dispensa de serviço militar (maiores de 18 anos); 

- Comprovante de pagamento das taxas exigidas; 

- Para o menor de 18 anos a matrícula só será efetuada pelos pais ou responsável legal. 

 

 

Observações:  
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1.A não apresentação de todos os documentos acima relacionados no ato da matrícula, implicará na 

perda da vaga. 

2. No ato da matrícula deverão estar presentes o aluno contratante e seu representante legal, se 

menor, e também o fiador com o cônjuge. 

 

 

Patrocínio, 20  de novembro de 2021. 

Sebastião Guimarães Côrtes 

Diretor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


