
 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO 2023.1 

 

Educação de Jovens e Adultos 

 

METODOLOGIA REFERENTE AO SORTEIO PÚBLICO 

 

1. O sorteio será realizado no dia 23 de janeiro de 2023 no auditório da EPSJV, e executado por membros 

da Comissão do Processo Seletivo 2023 para a Educação de Jovens e Adultos da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio (EPSJV), da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e Transmissão virtual pelo canal do 

youtube da EPSJV: https://www.youtube.com/channel/UCHIbqTROTd6ouLsWkWFGrYg 

 

2. A tabela abaixo indica a quantidade de candidatos aptos ao sorteio no concurso do processo seletivo 

2023.1: 

Curso: Ensino Médio 

Total de Inscritos Aptos ao sorteio 

297 290 

 

3. Os instrumentos de execução do sorteio serão dois conjuntos formados pelos seguintes elementos:  

 Globo metálico gradeado; 

 Esferas de madeira numeradas de 01 a 100; 

 Tabuleiro com a mesma numeração das esferas com cavidade definida para cada uma delas. 

 

4. Serão sorteados, primeiramente, 20 (vinte) candidatos para compor a turma 2023.1 do Ensino 

Médio. 

 

5. Para compor a lista de espera, serão sorteados mais 30 (trinta) candidatos que serão classificados 

por ordem do sorteio. 
 

6 – Como temos 290 candidatos aptos para o sorteio, o processo se dará da seguinte forma: 

 

1) Com o conjunto nº 1, será sorteado o algarismo referente à unidade (0 a 9); a unidade sorteada será 

falada e exibida para o público espectador;  

2) Com conjunto nº 2, serão sorteados os algarismos referentes à centena e à dezena impressos nas 

esferas, um após o outro e falados e exibidos para o público espectador;  

3) A centena, a dezena e a unidade comporão um número completo do código para sorteio de um 

candidato;  

4) O candidato sorteado terá seu nome e seu número falado ao público espectador;  

5) Após a exibição das esferas com os números do candidato sorteado, elas serão repostas em seus 

respectivos globos;  

6) Para as esferas contendo a numeração 100, este número representará 00 ou 0 no caso de unidade.  

 

6.1 – Em casos de número sorteado não referente a nenhum código válido para sorteio ou em casos de 

número já sorteado, o sorteio será executado novamente. 

 

7. O sorteio será filmado para fins de registro e transmitido e poderá ser acompanhado via Youtube da 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, através do link 

https://www.youtube.com/channel/UCHIbqTROTd6ouLsWkWFGrYg, no dia 24 de janeiro de 2023, 

conforme horário definido na metodologia do Sorteio Público. 
 

8. A Escola Politécnica Joaquim Venâncio não se responsabiliza por qualquer imprevisto e/ou impeditivo de 

natureza técnica ou tecnológica da transmissão via internet. A transmissão via internet tem um atraso em 

relação ao tempo real do sorteio de aproximadamente 20 segundos. 
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