PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
EDITAL DE SELEÇAO
PRÉ-VESTIBULAR MUNICIPAL
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
PARÁ/PA, torna público para conhecimento dos interessados, o presente Edital
com a finalidade de permitir o acesso da população o Ensino Superior, oferecendo
uma educação de boa qualidade por meio de um Curso Pré-vestibular gratuito.
O pré-vestibular Municipal objetiva propiciar aos cidadãos Piriaenses que almejam
cursar o Nível Superior, mas que ainda não tem acesso, seja por motivo difícil
acesso de locomoção ou falta de recursos financeiros que as impossibilitam na
obtenção aos conhecimentos exigidos nos principais exames de vestibulares/
ENEM. O Cursinho Municipal trabalhará por meio de aulas dinâmicas e
permanentes além de simulados, aulas públicas, debates, rodas de conversa, aulas
revisionais e intensas. Atividades, portanto, desenvolvidas de acordo com a matriz
do ENEM.
1. OBJETIVO GERAL
1.1 Permitir o acesso da população ao ensino superior, oferecendo uma
educação de boa qualidade através de um curso pré-vestibular
gratuito.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1 Oferecer condições financeiras de acesso à universidade pública
aqueles que não possuem condições financeiras de se prepararem
para tal;
2.2 Promover, através da educação, melhorias sobre a desigualdade social
e a distribuição de renda, quebrando ciclos de pobreza;
2.3 Estimular a educação como um todo, incentivando-a e divulgando-a
como fator essencial para diminuir as disparidades econômicas,
sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais.
2.4 Participar da formação de uma classe universitária mais consciente
dos problemas sociais que assolam o país, e com a capacidade de
intervir positivamente nessa sociedade.

2.5 Fornecer aos alunos um conjunto de atividades capazes de torna-los
verdadeiros cidadãos, além de profissionais tecnicamente bem
qualificados para o mercado de trabalho.

3. CRITÉRIOS DAS INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição é gratuita e poderão se inscrever no processo seletivo do
Curso Pré-Vestibular Municipal e concorrer às vagas no ano de 2022,
somente candidatos residentes no Município de Nova esperança do
Piriá que se adequem em pelo menos um dos critérios abaixo:
3.2 Ser aluno do 3º ano do Ensino Médio ou já ter concluído Ensino Médio
em escola da rede pública;
3.3 Não possuir graduação em nível superior;
3.4 Não estar cursando graduação em nível superior;
3.5 Comprovar baixa renda;
3.5.1 Possuir cadastro social ativo (NIS);
3.5.2 Ter estudado integralmente o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio em Escola Pública.
4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
4.1 Para candidatos que concluíram o Ensino Médio: Média aritmética (1°, 2°
e 3° ano) da média anual das disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa,
comprovada através do último Boletim Escolar acompanhado do Histórico
Escolar a ser confirmado na chamada para matrícula;
4.2 Para candidatos que estão cursando a terceira série do Ensino Médio em
2022: Média aritmética (1º 2º 3º ano) da média anual das disciplinas de
Matemática e Língua Portuguesa, comprovada através do Boletim Escolar do
ano de 2021 a ser confirmado na chamada para matrícula;
4.3 No caso de empate em qualquer das vagas, serão usados os critérios de
desempate na seguinte ordem:
4.4 Ser titular ou dependente de beneficiário de programas de transferência
de renda permanente;

4.4.1 Maior Nota em Matemática para os candidatos que utilizarem o
Boletim Escolar;
4.4.2 Candidato que tenha maior idade;
4.4.3 Condição Econômica: privilegiando os candidatos de menor renda
familiar;

5. CRITÉRIOS DE PERMANÊNCIA
5.1 Assiduidade;
5.2 Pontualidade;
5.3 Comportamento.
6. INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições serão gratuitas e ocorrerão no período de 22 a 26 de
Agosto de 2022, e poderão ser efetivas da seguinte forma:
5.2 Presencialmente na Escola Lina Seffer, R. Mal Deodoro, das 08 as 12 da
manhã.
5.3 Documentos necessários:
5.3.1 Ficha e inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo I)
5.3.2 RG;
5.3.3 CPF;
5.3.4 Comprovante de residência;
5.3.5 Cadastro social ativo (NIS).
5.3.6 Boletim (últimos 2 anos) para alunos do terceiro ano e
histórico escolar para concluintes do ensino médio.
5.4 Não serão admitidas inscrições fora do prazo deste edital.
5.5 A falta de informações ou de documentos poderá invalidar o pedido de
inscrição.
7. RESULTADO PRELIMINAR
7.1 O resultado preliminar das inscrições será divulgado no site da
Prefeitura Municipal em 29 de Agosto, conforme o Cronograma
Estimado.

8. RECURSOS
8.1 Após divulgação do resultado preliminar, o candidato não selecionado
previamente disporá de 24h para interpor recurso via e-mail
semednep@gmail.com
9. RESULTADO FINAL
9.1 O resultado final será divulgado no site da Prefeitura Municipal em 01
de setembro, conforme o Cronograma Estimado.
10. TURMAS
10.1 O PRÉ-VESTIBULAR POPULAR será composto por 1 (uma) turma
com 60 (sessenta) alunos sendo estes, 40 (quarenta) alunos do 3°
ano do Ensino Médio e 20 (vinte) alunos concluintes do Ensino
Médio.
10.2 HORÁRIOS: As aulas serão ministradas de 19h as 21h de Segunda a
Quinta.
11. LOCAL
11.1 As aulas ocorrerão na Escola Municipal de Ensino José Raul,
localizado na Travessa Chico Mendes, Bairro Centro, Nova Esperança
do Piriá/ PA.
12. INÍCIO DAS AULAS
12.1 Aula inaugural em 03 de Setembro no Ginásio da escola Lina
Seffer, às 8h da manha;
12.2 As demais aulas acontecerão no prédio da Escola Jose Raul.
13. Cronograma Estimado:
Inscrições; 22 a 26 de Agosto.
Resultado Preliminar; 29 de Agosto
Interposição de Recursos; 30 a 31 de Agosto
Resultado Final; 01 de Setembro
Inicio das Aulas; 03 de Setembro

PRÉ-VESTIBULAR MUNICIPAL
FICHA DE INCRIÇAO
NOME:
DATA DE NASCIMETO:
NOME DA MÃE:
ENDEREÇO:
TELEFONE (OU WHATSAPP) PARA CONTATO:
JÁ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO?

SIM ( )

NÃO ( )

Obs.: em caso de aluno que já concluiu o Ensino Médio, será necessário comprovar com cópia do
documento de conclusão a ser entregue no ato da matrícula.
QUE FACULDADE PRETENDE CURSAR?

TERMO DE COMPROMISSO
Pelo presente, confirmo que, caso seja classificado pra preencher uma vaga no pré-vestibular
municipal, irei me comprometer para atender os critérios de permanecia. Declaro-me ciente de
que, caso não cumpra tal compromisso, perderei a vaga.
x
Assinatura do candidato ou do responsável (em caso de menores de idade)
----------------- corte aqui ----------------CURSINHO PÚBLICO MUNICIPAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇAO NO PROCESSO SELETIVO
NOME:
Nº DO RG:
x
Assinatura

