EDITAL Nº 002-2017 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES
CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO PASSAPORTE – INCLUSÃO PARA A VIDA
EDIÇÃO 06

PROCESSO SELETIVO 2017 PARA CANDIDATOS A ALUNOS DO CURSO
PRÉ-UNIVERSITÁRIO PASSAPORTE 2017 – INCLUSÃO PARA VIDA
A Secretaria de Juventude e Esportes, através da CAE - Coordenação de Assuntos
Estudantis do Curso Passaporte - torna público o processo de seleção para o preenchimento de
150 vagas (120 vagas + 30 vagas cadastro de reserva) ao Curso Pré-Universitário PASSAPORTE
2017 – Inclusão Para a Vida.
As normas e instruções para ingresso estarão disponíveis no presente edital.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Curso Pré-Universitário PASSAPORTE se destina a preparar jovens e adultos de
baixa renda para o processo de inserção ao ensino superior por meio do Enem – Exame Nacional
do Ensino Médio.
1.2 Poderão se inscrever alunos com ensino médio (2º grau) concluído ou que estejam em
fase de andamento no 1º, 2º ou 3º ano em 2017 advindos de escolas públicas ou de escolas
privadas (alunos declarados bolsistas acima de 50%).
Entende-se por escola pública aquela cuja procedência seja municipal, estadual ou federal,
supletivos ou projetos de educação para jovens e adultos e que sejam gratuitos.
1.3 O Curso preparatório tem início em maio de 2017 e a data relativa ao término do
curso será em novembro de 2017.
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1.4 As aulas serão ministradas na Casa das Juventudes – situada na Rua Cônego Benigno

Lira, S/N (Centro Cultural Dr. José Nivaldo). Centro – Surubim-PE CEP: 55.750-000.
1.5 As aulas serão ministradas aos sábados em horário integral (de 7h30min às 12h15min
e das 13h30min às 17h00min)

e aos domingos em turno parcial (de 7h 30min às 12h 15min).

1.6 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital.
2. VAGAS
O Curso Pré-Universitário PASSAPORTE 2017 – Inclusão para a Vida - estará
disponibilizando 150 vagas (120 vagas + 30 vagas para cadastro reserva) para os candidatos
classificados no Processo Seletivo 2017, distribuídas entre duas turmas com aulas ministradas no
período diurno, aos sábados e domingos.

3. INSCRIÇÕES
As inscrições dos candidatos deverão seguir os seguintes procedimentos:
3.1 Para se inscrever o candidato deverá acessar o site do Curso PASSAPORTE
http://passaporteenem.wixsite.com/inclusaoparaavida e clicar no link “Processo Seletivo
Alunos 2017”.
3.2 Ler atentamente o Edital do Processo Seletivo do Curso Pré-Universitário
PASSAPORTE 2017 – Inclusão para a Vida – Se necessário, imprima-o.
3.3 PREENCHER o formulário online “FICHA DE INSCRIÇÃO”: e juntar a documentação
solicitada no item 4 deste edital.
3.4 PREENCHER o arquivo online “FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO”: e juntar a
documentação, conforme solicitado.
3.5 AGENDAR, através do Agendamento Online do site, o dia e horário para Entrevista
e Comprovação de Documentos.

ATENÇÃO: Atente-se para o fato de que para efetivação da inscrição, o candidato
deverá comparecer a Casa das Juventudes para a comprovação de documentos e para realização
da Entrevista, essa etapa deverá ser agendada no site do Curso no ato da inscrição online.
2

3.6 ENTREGAR documentação solicitada no local, dia e horário conforme agendamento.



Caso haja dúvidas no preenchimento ou na documentação que exige a Ficha de
Inscrição, o candidato deverá enviar e-mail para passaporteenem@gmail.com.



Caso haja dúvidas no preenchimento ou na documentação relativa ao Formulário
Socioeconômico, o candidato deverá enviar e-mail para equipepassaporte@gmail.com.


3.7. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$20,00 (vinte reais), cobrada a título de ressarcimento de
despesas com material e serviços para aplicação da prova de conhecimentos e funcionamento das
atividades iniciais do Curso Pré-Universitário PASSAPORTE e não será devolvida em qualquer
hipótese.
3.7.1. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição na secretaria do Curso
PASSAPORTE, localizada na Casa das Juventudes (Centro Cultural Dr. José Nivaldo).
3.7.2. O candidato inscrito em Programas Sociais do Governo Federal poderá solicitar a
isenção da taxa de inscrição no período de 05/04/2017 a 08/04/2017 presencial na Casa das
Juventudes no horário das 9h às 13h.
3.7.3. A divulgação do resultado da concessão da isenção da taxa de inscrição será no dia
17/04/2017 pelo site do Curso PASSAPORTE.
3.7.4. O prazo para pagamento da taxa de inscrição será até 21/04/2017.
3.8. O Curso Pré-Universitário PASSAPORTE não se responsabilizará por solicitação de
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de
comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso no que se
refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
3.9. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO
3.9.1. Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio;
3.9.2. Manifestar intenção de realizar o ENEM 2017;
3.9.3. Ter disponibilidade e compromisso com a frequência e com a realização das atividades do
Curso Pré-Universitário PASSAPORTE.
3.9.4. Ser Residente em Surubim
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4. DOCUMENTAÇÃO

Documentação exigida para inscrição:
4.1. Preenchimento online da Ficha de inscrição (disponível no site
http://passaporteenem.wixsite.com/inclusaoparaavida)
4.2 Comprovante de identidade RG e CPF (original e cópia)
4.3 Comprovante de Residência (original e cópia)
4.4 Comprovante de conclusão do ensino médio ou histórico escolar ou declaração de
aluno em curso: (original e cópia). Os documentos só serão aceitos se o ENSINO MÉDIO for
procedente de escola pública ou acompanhado de uma declaração de aluno bolsista acima de 50%
de escola privada.
4.3.1 Declaração do Estabelecimento de Ensino onde cursou o Ensino Médio,
informando a sua natureza, se pública ou privada, caso esta informação não esteja constando nos
documentos do item 4.4.
4.3.2 Caso seja um aluno do 1º, 2º ou 3º ano do ensino médio (aluno em curso),
DEVERÁ obrigatoriamente apresentar uma declaração do Estabelecimento de Ensino onde cursa
o Ensino Médio.
4.5 02 (duas) fotos 3X4
4.5. Apresentar a documentação exigida pelo Formulário Socioeconômico.

5. EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

5.1 SÓ SERÃO CONSIDERADOS INSCRITOS OS CANDIDATOS QUE ESTIVEREM
COM A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA ENTREGUE NA COORDENAÇÃO DO CURSO
PRÉ-UNIVERSITÁRIO PASSAPORTE, DE ACORDO COM AS NORMAS E DATAS
ESTIPULADAS.
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5.2 Procedimentos para inscrição:
 Período:
As inscrições online deverão ser feitas no período de 05 de fevereiro a 20 de abril de
2017. (disponível no site http://passaporteenem.wixsite.com/inclusaoparaavida).
 Entrevista e Comprovação de Documentos


Conforme agendamento no período de 17 a 21 de abril.
 Horário:
De 2ª a 6ª feira: De 9h 00min às 15h 00min
No sábado: De 9h 00min às 13h 00min.
 Local
As inscrições deverão ser realizadas pelo candidato de forma ONLINE através do site
http://passaporteenem.wixsite.com/inclusaoparaavida, onde será também realizado o
Agendamento Online, após essa etapa, o candidato deve comparecer a Casa das
Juventudes, no Centro Cultural Dr. José Nivaldo, para entrevista e comprovação de
documentos no dia e horário conforme agendamento.

6. PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo será constituído por duas fases:
6.1. Análise Socioeconômica / Entrevista
6.2 Prova de Conhecimentos

6.1 Análise Socioeconômica / Entrevista
A Análise Socioeconômica corresponde à avaliação do Formulário Socioeconômico
do candidato e da documentação comprobatória acompanhado de uma Entrevista, que
será feita pela equipe técnica da Coordenação de Assuntos Estudantis – CAE.
O resultado será expresso em duas denominações: “deferido” ou “indeferido. No caso
de indeferimento, será incluído o motivo”.
6.2 Prova de Conhecimentos
6.2.1 A Prova de Conhecimentos corresponde a um teste objetivo das disciplinas
abaixo discriminadas e contempla o conteúdo de ensino médio. Esta prova será
realizada em um único dia, com valor total de 100(cem) pontos e será composta por
40 (quarenta) questões assim distribuídas:
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DISCIPLINA

Nº de QUESTÕES

TIPO
VALOR DE CADA QUESTÃO

Língua Portuguesa e

07

Objetiva

3,0 pontos

Matemática

08

Objetiva

3,0 pontos

Geografia

05

Objetiva

2,5 pontos

História

05

Objetiva

2,5 pontos

Biologia

05

Objetiva

2,0 pontos

Química

05

Objetiva

2,0 pontos

Física

05

Objetiva

2,0 pontos

Literatura Brasileira

TOTAL

100 pontos

6.2.2. A Prova de Conhecimentos será realizada em 23 de abril de 2017,

domingo, na Escola Ana Faustina – horário: 8h00min às 12h00min.
7. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL
7.1 Serão considerados aprovados os 150 (cento e cinquenta) primeiros candidatos,
classificados em ordem decrescente de notas na Avaliação de Conhecimento e que estiverem com
seus Formulários Socioeconômicos deferidos. Dos quais os 120 (cento e vinte) primeiros, ocuparam
vagas e os 30 (trinta) restantes irão compor o cadastro reserva.
7.2 O Resultado Final será divulgado em 27 de abril de 2017 e será publicado no site
http://passaporteenem.wixsite.com/inclusaoparaavida

e também estará disponível no listão na Casa das

Juventudes.
7.3 Haverá novas chamadas de candidatos caso haja desistência formal de algum candidato
classificado ou se houver ausências de aluno por um período superior a 3 (três) dias de aulas a contar
do início das atividades pedagógicas do Curso Preparatório.
7.4 A previsão para a 2ª chamada de candidatos será no dia 10 de junho de 2017.
7.5 As

listagens

de

novas

chamadas

http://passaporteenem.wixsite.com/inclusaoparaavida

serão

divulgadas

no

site

do

curso

e no quadro de avisos da Casa das Juventudes.
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8. RECURSOS

O candidato deverá ter total atenção aos motivos e datas para a entrada de recursos.


Recursos para a 1ª fase do Processo Seletivo - Análise Socioeconômica / Entrevista:

O candidato deverá comparecer à Coordenação de Assuntos Estudantis – CAE, no Prédio da
Secretaria de Juventude e Esportes. A data para entrada de recurso é de 25/04/2017 no
período da manhã. O resultado previsto para esses recursos é no dia 27/04/2017.


Recurso para a 2ª fase do processo seletivo – Prova de Conhecimentos: O candidato

deverá comparecer à Secretaria do Curso com o “Formulário de Recurso” preenchido. O
formulário estará disponível no site http://passaporteenem.wixsite.com/inclusaoparaavida. A
data para entrada de recurso é no dia 25/04/2017 no horário de 9h00 às 13h00 horas na
Secretaria de Juventude e Esportes. O resultado previsto para esses recursos é no dia
27/04/2017.
9. INÍCIO DAS ATIVIDADES
9.1 As atividades acadêmicas 2017 do Curso Pré-Universitário PASSAPORTE 2017 –
Inclusão Para a Vida terá início em 29 de abril às 8h.
9.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso Pré-Universitário
PASSAPORTE junto à Secretaria de Juventude e Esportes.

Surubim, 05 de abril de 2017.

Coordenação de Assuntos Estudantis
Weslley Gomes Barboza
Secretária de Juventude e Esportes
Fernanda Cabral Leal da Cunha
Prefeita
Ana Célia Cabral de Farias

7

RESUMO DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DO PROJETO
CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO PASSAPORTE/2017

AÇÃO

PERÍODO /

HORÁRIO

LOCAL

DATA
Inscrição de candidatos

05/04 à
20/04/2017

QUALQUER
HORÁRIO

http://passaporteenem.wixsite.com
/inclusaoparaavida

Comprovação de Documentos / Entrevista

17/04 à
21/04/2017

CONFORME
AGENDAMENTO

CASA DAS JUVENTUDES

Solicitação da isenção da taxa de inscrição

05/04 à
07/04/2017

9h às 13h

CASA DAS JUVENTUDES

Divulgação do resultado da concessão de
isenção da taxa de inscrição

17/04/2017

QUALQUER
HORÁRIO

http://passaporteenem.wixsite.com
/inclusaoparaavida

Recurso da concessão de isenção da taxa
de inscrição

17/04 à
19/04/2017

9h às 13h

CASA DAS JUVENTUDES

Divulgação do resultado do recurso da
concessão de isenção da taxa de inscrição

20/04/2017

QUALQUER
HORÁRIO

http://passaporteenem.wixsite.com
/inclusaoparaavida

Prazo final para pagamento da taxa de
inscrição

21/04/2017

9h às 13h

CASA DAS JUVENTUDES

Realização das Provas

23/04/2017

8h às 12h

ESCOLA ESTADUAL ANA
FAUSTINA

Divulgação do Gabarito

24/04/2017

QUALQUER
HORÁRIO

http://passaporteenem.wixsite.com
/inclusaoparaavida

Recursos

25/04/2017

9h às 13h

CASA DAS JUVENTUDES

Divulgação do Resultado Final

27/04/2017

QUALQUER
HORÁRIO

http://passaporteenem.wixsite.com
/inclusaoparaavida

Aula Inaugural

29/04/2017

Às 8h

AUDITÓRIO DA CASA DAS
JUVENTUDES

Matrícula/Início das Aulas

06/05/2017

A partir das
7h30

CASA DAS JUVENTUDES

1° Divulgação das Vagas Remanescente.

10/06/2017

QUALQUER
HORÁRIO

http://passaporteenem.wixsite.com
/inclusaoparaavida
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