EDITAL DE SELEÇÃO PARA AS TURMAS DE 2017

O Projeto de Educação Alternativa – EDUCAL, localizado na EEEFM Florentino
Avidos, situada à Av. Vitória Régia, s/n , no bairro Ibes, vem apresentar os critérios de
seleção para os interessados em ingressar nas turmas do ano de 2016.
1. Do projeto
O Projeto Educal surgiu entre colegas que se reuniam para ajuda mútua nos
estudos com o objetivo de conquistarem uma vaga em um curso superior e há 16 anos
tem recebido colaboradores para lecionar, coordenar e realizar outras atividades,
também voluntárias. Nesse período muitos alunos da rede pública de ensino e
bolsistas de escolas particulares, ambos com baixa renda familiar, têm sido aprovados
em vestibulares de universidades públicas e privadas.
No entanto, a filosofia do Projeto não é apenas a de um pré-vestibular, que
prepara alunos para obterem um bom desempenho em uma prova ou processo
seletivo, e sim a de um “pré-universidade”, pois transcende a simples realização de
um exame, de modo a acompanhar e cooperar para a preparação de um cidadão
pleno para que este possa desenvolver seu curso da melhor maneira possível. O
índice de sucesso nesse aspecto é medido pela quantidade de alunos que passaram
pelo projeto, cursaram (ou cursam) o ensino superior e voltaram para cooperar, seja
como professores, seja como coordenadores.
Para atender a esse objetivo, o projeto oferece, além de aulas que abordam o
conteúdo comum aos preparatórios para o vestibular, matérias voltadas para o
desenvolvimento do cidadão em todos os seus aspectos, como cidadania, sociologia e
filosofia.
O Projeto não está ligado a órgãos governamentais ou instituições, por isso
não recebe investimentos ou incentivos de nenhuma ordem, exceto o trabalho
voluntário prestado por professores, coordenadores e colaboradores esporádicos, que
recebem apenas a passagem para deslocamento até a escola. Para custear as
despesas com passagens dos colaboradores e material escolar, como cópias,
apostilas, etc., o projeto arrecada de seus alunos uma mensalidade no valor de R$
30,00.
As aulas do Projeto acontecem de segunda a sexta, das 18h30 às 22h00, e
aos sábados, das 13h00 às 19h00, sendo obrigatória a presença dos alunos em todos
os dias.
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2. Das vagas
Serão disponibilizadas 60 vagas para estudantes que já concluíram ou
concluirão o Ensino Médio no ano de 2016 em escolas da rede pública ou bolsistas de
escolas particulares, a serem distribuídos em 02 (duas) turmas contendo 30 (trinta)
alunos cada, sendo usado como critério de desempate a idade.
O excedente de candidatos que apresentarem o mesmo perfil formará o grupo
de suplentes, que serão chamados à medida que surgirem novas vagas.
3. Dos critérios de seleção:
Os interessados devem ter concluído ou estar cursando a última série do
ensino médio em escolas públicas ou serem bolsistas de escolas particulares e a
renda per capita da família não deve ultrapassar 1 (um) salário mínimo e ½ (meio).
* Para realizar este cálculo, será somada a renda de todos os membros da família que
residam na mesma casa e dividido pelo número de moradores.
4. Das etapas de seleção:
O processo de seleção será dividido em 03 (três) etapas:
A primeira etapa consiste na entrega de documentos e realização de uma
redação, que ocorrerão no mesmo dia.
O candidato deve entregar os seguintes documentos:
 Cópia simples do documento de identificação com foto;
 Cópia simples do comprovante de residência;
 Cópia simples do comprovante de histórico escolar ou declaração de que está
cursando a última série do ensino médio.
 Cópia

simples

comprovante

de

renda,

sendo

carteira

de

trabalho,

contracheque, contrato, extrato bancário.
 Nos casos de candidato menor de dezoito anos, estes deverão estar
acompanhados do responsável.
* Na redação, serão avaliados itens como atendimento ao tema, utilização adequada
das normas gramaticais e desenvolvimento do texto. Ressalta-se que a redação não
possui caráter eliminatório, apenas avaliativo.
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A segunda etapa consiste na divulgação dos resultados da seleção. O
resultado do processo será divulgado segundo cronograma abaixo na própria escola
Florentino Avidos e no website do projeto.
A terceira etapa consiste na efetivação da matrícula do aluno, quando o
mesmo irá:
 Preencher a ficha de matrícula;
 Pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 35,00 (taxa única);
 Pagar a 1ª mensalidade, no valor de R$ 30,00;
 Entregar uma foto 3x4 recente.
 Nos casos de candidato menor de dezoito anos, estes deverão estar
acompanhados do responsável.
*Todas as etapas do processo de seleção serão realizadas na EEEFM Florentino
Avidos e em cumprimento ao regimento interno da escola não é permitido o acesso às
dependências de pessoas trajando shorts, saias, bermudas acima dos joelhos e
blusas com decote ou transparente.

CRONOGRAMA EDITAL 2017
ETAPA

DATA

HORÁRIO

DIVULGAÇÃO DAS
INCRIÇÕES

29/11/2016 a 15/01/2017

---

INSCRIÇÃO, ENTREGA
DE DOCUMENTOS E
REDAÇÃO

16,17,18, 23 e 24 de
Janeiro de 2017

Das 18h30 às 21h

DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS

08 de fevereiro de 2017

A partir das 18h30

MATRÍCULA

15, 16 e 17 de Fevereiro
de 2017

Das 18h30 às 21h

INICIO DAS AULAS

06 de Março de 2017

Das 18h30 às 22h
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ERRATA - EDITAL DE SELEÇÃO PARA AS TURMAS DE 2017
O Projeto de Educação Alternativa – EDUCAL, localizado na EEEFM Florentino
Avidos, situada à Av. Vitória Régia, s/n , no bairro Ibes publica SEGUNDA ERRATA
junto ao EDITAL DE SELEÇÃO PARA AS TURMAS DE 2017, tendo em vista a
necessidade de alteração do Cronograma para expandir o período de inscrição.
ONDE SE LÊ

CRONOGRAMA EDITAL 2017
ETAPA

DATA

HORÁRIO

DIVULGAÇÃO DAS
INCRIÇÕES

29/11/2016 a 15/01/2017

---

INSCRIÇÃO, ENTREGA DE
DOCUMENTOS E
REDAÇÃO

16,17,18, 23 e 24 de Janeiro
de 2017

Das 18h30 às 21h

08 de fevereiro de 2017

A partir das 18h30

15, 16 e 17 de Fevereiro de
2017

Das 18h30 às 21h

06 de Março de 2017

Das 18h30 às 22h

DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS
MATRÍCULA

INICIO DAS AULAS

LEIA-SE
CRONOGRAMA EDITAL 2017
ETAPA

DATA

HORÁRIO

DIVULGAÇÃO DAS
INCRIÇÕES

29/11/2016 a 15/01/2017

---

INSCRIÇÃO, ENTREGA DE
DOCUMENTOS E
REDAÇÃO

16,17,18, 23, 24, 30 e 31 de
Janeiro de 2017 e 01, 02,
13, 14 e 15 de fevereiro de
2017

Das 18h00 às 21h

17 de fevereiro de 2017

A partir das 18h30

20,21 e 22 de Fevereiro de
2017

Das 18h30 às 21h

06 de Março de 2017

Das 18h30 às 22h

DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS
MATRÍCULA

INICIO DAS AULAS
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