CONCURSO OLIMPÍADA RURAL - MODALIDADES MATEMÁTICA E PORTUGUÊS
REGULAMENTO – 2017
1. DOS TEMAS
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional
do Estado do Paraná – SENAR-PR promove concurso de “OLIMPÍADA
RURAL – MATEMÁTICA E PORTUGUÊS”.
2. DO OBJETIVO
O objetivo é a preparação para participar nos cursos a distância bem
como das provas finais avaliativas da Olimpíada Rural – Matemática e
Português.
O concurso é dirigido aos alunos que estão participando do programa
Jovem Agricultor Aprendiz e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens
do SENAR-PR. para objetivar a participação no curso à distância de
Matemática e Português, bem como participar das provas finais
avaliativas do aprendizado à distância.
O aluno poderá inscrever-se nas duas modalidades de curso ofertado
Matemática ou Português.
Estará concorrendo ao mesmo processo avaliativo e fará as provas
presenciais no mesmo dia.
Haverá dois momentos do curso a distância das modalidades
matemática e português, iniciando o primeiro em maio/17 e o segundo
em setembro/17.
3. DAS NORMAS E INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO
Haverá 02 datas para inscrição e dois momentos de curso a distância
das duas modalidades (matemática e português).
3.1 Alunos do Programa Jovem Agricultor Aprendiz-JAA do primeiro
semestre deverão inscrever-se até o dia 07/05/2017 no sítio eletrônico
http://www.senardigital.com (certificado/sistema ead) mediante o
auxílio do seu instrutor. Alunos do segundo semestre deverão
inscrever-se até o dia 03/09/2017 no sítio eletrônico
http://www.senardigital.com (certificado/sistema ead) também
mediante o auxílio do seu instrutor. Alunos do Programa
Aprendizagem de Adolescentes e Jovens podem inscrever em qualquer
uma das datas.
3.2 O aluno deverá obrigatoriamente obedecer ao disposto do item 2
do presente regulamento.
3.3 Na apuração do resultado final do curso a distância, serão
classificados os 50 (cinquenta) melhores alunos da modalidade
Matemática e 50 (cinquenta) melhores alunos da modalidade
Português para a realização das provas presenciais na cidade de
Curitiba/PR, no dia 01/12/2017 as 09h15min, no Centro de Eventos
Expotrade Rodovia Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454, sendo que
somente os seis primeiros colocados receberão premiações (03 de
matemática e 03 e português).
3.4 Caso os classificados para a realização da prova na cidade de
Curitiba/PR, ultrapassem o número de 50 (cinquenta) candidatos, de
ambas as modalidades, com a mesma nota, haverá uma prova online
para a nova classificação dos 50 alunos de ambas as modalidades que
virão realizar as provas presenciais.
3.5 Havendo empate no resultado das provas finais presenciais com
número superior a 03 (três) candidatos, para cada modalidade, será
utilizado a nota final do curso a distância para somatória e divisão da
média, ou poderá haver uma nova prova eliminatória, podendo ser
escrita ou oral sobre os mesmos conteúdos.

3.6 Os candidatos classificados para a realização da prova
presencial deverão comparecer necessariamente com um
responsável legal.
3.7 Os candidatos classificados para a realização da avaliação
presencial que não comparecerem no dia 01/12/2017 para a
realização da prova estarão automaticamente desclassificados.
3.8 Os alunos classificados, serão comunicados pelo Supervisor
Regional do SENAR-PR e um aviso por e-mail cadastrado na
plataforma do curso EAD. Receberão as informações pertinentes à
cerimônia de avaliação e de premiação, bem como horários da
realização das provas presenciais.
4. DA AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS
4.1 A avaliação será realizada por uma comissão julgadora formada
por membros indicados pela instituição promotora do concurso.
4.2 As decisões tomadas pela Comissão Julgadora não serão
passíveis de quaisquer recursos.
5. DO RESULTADO
5.1 A lista dos classificados para a participação da etapa presencial
(provas)
será
divulgado
no
sítio
eletrônico
http://www.senardigital.com até o dia 14/11/2017.
5.2 O resultado final do concurso será divulgado no dia da
realização do evento 02 de Dezembro de 2016.
6. DAS PREMIAÇÕES
6.1 Os três primeiros classificados de cada modalidade (matemática
e português), e o instrutor do programa JAA e AAJ do aluno
classificado, receberão um “Tablet com tela 9,7” - Drive Flash
16GB.
7. DA CERIMÔNIA
7.1 A cerimônia de premiação será realizada em Curitiba/PR, no
mês de dezembro de 2017, no evento de encerramento do
Programa Empreendedor Rural, no centro de eventos Expotrade
em Curitiba-PR.
7.2 Os alunos classificados na primeira etapa, e seus respectivos
representantes legais em número não superior a 01 (uma) pessoa,
serão convidados a participar da cerimônia de premiação no
referido evento. O deslocamento e estadia para a participação no
dia do evento serão custeadas pela entidade promotora do
concurso.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 O ato da inscrição do curso a distância importa em plena
aceitação, por parte do concorrente, de todas as normas
estabelecidas para o respectivo concurso.
8.2 Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela
Comissão Julgadora.

