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O Programa de Educação Tutorial - Conexões de Saberes de Imperatriz (PET)

da Universidade Federal do Maranhão torna público o processo seletivo para o

preenchimento de 60 vagas a serem ofertadas no Curso Preparatório para o ENEM

promovido pelo programa e, mais 60 vagas para o cadastro reserva. O curso é

GRATUITO e tem como objetivo preparar os estudantes para o Exame Nacional do

Ensino Médio (ENEM), que ocorrerá no ano de 2021.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

O Curso Preparatório para o ENEM do Grupo PET (CPET) é destinado a

alunos oriundos de escolas públicas, que tenham finalizado o Ensino Médio ou que

ainda estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio, desde que não estejam

matriculados em outro curso preparatório para o ENEM ou curso de graduação,

sendo a prioridade, alunos da cidade de Imperatriz-MA que atendam aos requisitos

acima citados. As aulas são ministradas por professores voluntários e especialistas na

sua respectiva disciplina. As aulas e demais atividades relacionadas ao CPET devem

acontecer por meio de uma sala virtual da Plataforma Google Meet às

segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras das 19h00 às 21h00.



2. CRONOGRAMA

Divulgação deste edital 04/05/ 2021

Período de inscrição 04/05/2021 a 19/05/2021

Análise documental 20/05/2021 a 22/05/2021

Resultado da análise documental 23/05/2021

Entrevistas individuais 24/05/2021 a 26/05/2021

Resultado final 28/05/2021

3. NÚMERO DE VAGAS

Serão selecionados 60 alunos para participar do Curso Preparatório para o

ENEM e outros 60 alunos para o cadastro de reserva.

4. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar do cursinho o aluno(a) que atenda aos seguintes critérios:

a) Ter disponibilidade e seriedade para participar das aulas e cumprir com as

atividades;

b) Estar cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública;

c) Ter concluído o ensino médio em escola pública;

d) Não estar matriculado em nenhum curso de ensino superior em universidades

públicas ou privadas;

e) Não estar matriculado em nenhum outro curso preparatório para o ENEM ou

Vestibular.

5. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições ocorrerão no período de 04 de maio a 19 de maio de 2021 ou até

atingir o número de vagas ofertadas, por meio de formulário online, onde o

candidato deverá preencher a ficha de inscrição e enviar os documentos necessários.

Acesse o link da ficha de inscrição clicando aqui ou através do endereço eletrônico:

https://forms.gle/zbFDsKr6pcHhtwWW8.

https://forms.gle/zbFDsKr6pcHhtwWW8
https://forms.gle/zbFDsKr6pcHhtwWW8


6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

No ato da inscrição o aluno deve apresentar os seguintes documentos:

a) RG e CPF;

b) Certificado de conclusão do ensino médio ou Histórico escolar do ensino

médio;

c) Declaração de que está cursando o terceiro ano do ensino médio;

d) Declaração de veracidade das informações prestadas (Modelo em Anexo I).

7. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO DOS ALUNOS

A seleção se dará em duas etapas classificatórias e eliminatórias:

a) 1ª Etapa: Análise documental;

b) 2ª Etapa: Entrevista individual por meio da sala virtual da Plataforma Google

Meet.

8. DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA

Os inscritos aprovados na etapa de análise documental serão convocados para

a entrevista individual. Cada entrevista será realizada por membros do Grupo PET

Conexões de Saberes de Imperatriz, de forma virtual, através da plataforma Google

Meet. Para marcar a data e horário da entrevista individual, o grupo PET irá entrar

em contato com o inscrito através de informações para contato fornecidas no ato da

inscrição, tais como endereço de e-mail ou número de telefone.

É importante que o candidato fique atento ao endereço de e-mail

informado no ato da inscrição, pois o grupo PET irá entrar em contato,

prioritariamente, por este endereço de e-mail.

9. DO FUNCIONAMENTO DO CURSINHO

O cursinho ocorrerá durante os meses de junho a novembro de 2021 nos

horários de 19h às 21h, durante 3 vezes na semana (segunda-feira, quarta-feira e

sexta-feira).

10. DO DESLIGAMENTO DO ALUNO

Será desligado do cursinho o aluno que praticar  as seguintes condições:

a) Ofender ou intimidar os demais alunos e professores;

b) Disseminar preconceito, homofobia, bullying;



c) Faltar às aulas 5 vezes consecutivas sem justificativa;

d) Descumprir com os critérios de participação.

11. DO RESULTADO

O resultado da Etapa de Análise documental será divulgado no site da UFMA

(www.ufma.br) e Instagram do grupo: @pet_ufma_imperatriz, até o dia 23 de maio

de 2021, já o resultado final, após as entrevistas individuais, será divulgado até dia 28

de maio de 2021 .

Para mais informações entre em contato pelo e-mail

cursinhopetufma@gmail.com ou por meio de nosso Instagram

@pet_ufma_imperatriz.

Imperatriz, 04 de maio de 2021.

Grupo PET Conexões de Saberes/Imperatriz UFMA

mailto:cursinhopetufma@gmail.com


ANEXO I

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Pelo presente termo de responsabilidade, eu _______________________________________,

CPF _________________________, solicitante a aluno do Curso Preparatório para o Enem,

promovido pelo Programa de Educação Tutorial – Conexões de Saberes de Imperatriz (PET), tenho

consciência dos critérios de participação, e nos termos do art. 4, do Edital de Inscrição, para os devidos

fins,

DECLARO

(  ) Estar disponível para participar das aulas e demais atividades;

(  ) Cumprir com seriedade as atividades propostas pelo curso;

(  ) Estar cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública;

(  ) Ter concluído o ensino médio em escola pública;

( ) Não estar matriculado em nenhum curso de ensino superior, seja ele em universidade pública ou

privada;

( ) Não estar matriculado em nenhum outro curso preparatório para o ENEM ou Vestibular;

(  ) Ter renda familiar mínima menor ou igual a 1,5 salários per capita.

Confirmo que o referido é verdade, e estou ciente que a falsidade de informações prestadas nesta

declaração implicará em sanções diretas.

Imperatriz, MA ____de________de 2021

___________________________________________________

Assinatura do candidato


