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Serão oferecidas 150 (cento e cinquenta) vagas, sen-
do 75 (setenta e cinco) para o turno da tarde (das 14 
às 17 horas) e 75 (setenta e cinco) para o turno da noi-
te (das 18 às 21 horas). Nossos encontros e materiais 
disponibilizados para estudo serão virtuais enquanto o 
isolamento social for necessário. Estes encontros virtu-
ais acontecem de segunda à sábado, com divulgação 
prévia dos links através dos canais criados de comuni-
cação direta com os matriculados.

Além das aulas remotas, contamos com uma equi-
pe psicossocial e pedagógica com atendimento sema-
nal, orientação vocacional, planejamento de estudos e 
orientação pedagógica.

Primeiramente, as vagas serão disponibilizadas para 
trabalhadores filiados ao Sintuperj e seus dependentes 
e as demais vagas abertas à comunidade externa, que 
participará das etapas de seleção conforme edital pró-
prio. Os servidores e dependentes de servidores não sin-
dicalizados concorrerão às vagas remanescentes com a 
comunidade externa.

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CANDIDATOS DA 
COMUNIDADE EXTERNA E SERVIDORES NÃO 

SINDICALIZADOS

Para a inscrição de seleção será necessário atender 
aos seguintes ítens:

 
a) Preenchimento completo do formulário de inscri-

ção e socioeconômico;
b) Análise positiva de todos os documentos anexados 

ao pedido online de inscrição, listados no item DOCU-
MENTAÇÃO;

c)Ter concluido ou estar cursando o último ano do en-
sino médio.

Aos alunos que se candidatarem às vagas para 2021 
serão avaliados os seguintes critérios, por ordem:

1º) Servidores sindicalizados e seus dependentes terão 
prioridade às vagas disponibilizadas.
2º) Ex-alunos da comunidade externa terão prioridade 
na seleção sobre os demais candidatos da mesma comu-

Página 1

nidade, desde que atendam ao critério previsto no item 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE EX-ALUNOS;
3º) Será considerada a menor renda familiar nesta sele-
ção;
4º) Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública;
5º) O candidato mais idoso;
6º) A ordem de inscrição.

• Todos os itens são considerados classificatórios.
• Caso seja necessário, a Coordenação do Pré-vestibular 
Social poderá optar pelo sorteio das vagas remanescen-
tes dos servidores filiados ao SINTUPERJ ou fazer avalia-
ção através de entrevista.

PROCESSO DE SELEÇÃO DE EX-ALUNOS 

Aos ex-alunos que se candidatarem às vagas para 
2021, haverá um questionário avaliativo obrigatório dis-
ponível na página do Sintuperj no ato da inscrição.

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

Os candidatos deverão anexar ao formulário de ins-
crição, em campo próprio e identificado, os seguintes 
documentos:

a) Foto do candidato (modelo 3x4) em fundo branco;
b) Comprovante (diploma ou declaração) em papel tim-
brado de que concluiu o ensino médio ou está cursando o 
último ano em 2021;
c) Comprovante atual de renda familiar (de todos maio-
res de 18 anos que possuam renda na família) podendo 
ser contracheque ou carteira de trabalho (páginas de 
foto e identificação, página de último contrato e página 
em branco seguinte).Para os que exercem atividade au-
tônoma, poderá anexar declaração de próprio punho es-
pecificando a atividade desempenhada e a renda mensal 
estimada, com assinatura de duas testemunhas maiores 
de 18 anos e não pertencentes à família;
d) Documento de identificação (RG e CPF);
e) 3 últimas contas de luz em nome do candidato ou res-
ponsável.

• O candidato impossibilitado de apresentar qualquer 
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documento da lista acima deverá anexar no campo “do-
cumentação extra” declaração de próprio punho acer-
ca das informações/documentações ausentes, na qual 
deverá constar assinatura de 2 testemunhas maiores 
de 18 anos e não pertencentes à família que atestem a 
veracidade do que foi redigido, anexada dos respectivos 
documentos de Identidade e CPF;
• As testemunhas não poderão ser pessoas diretamente 
ligadas ao Pré-Vestibular Social, como professores, fun-
cionários e colegas de classe.

Será eliminado o candidato que:

a) Não anexar toda a documentação necessária descri-
ta no item “DOCUMENTAÇÃO” no ato da inscrição;

b) Não mantiver a comunicação com o Pré-vestibular 
durante este processo de seleção, perdendo prazos ou 
não atendendo solicitações feitas por parte da secretaria;

c) Em qualquer momento do processo de seleção ou 
do curso prestar falsa declaração;

d) Já tiver cursado 2 anos de Pré-Vestibular Social, ex-
ceto em caso de reavaliação positiva da Coordenação.

DA DIVULGAÇÃO DA LISTAGEM DE ALUNOS 
SELECIONADOS

Conforme calendário abaixo serão divulgados os no-
mes dos alunos em ordem alfabética nos canais oficiais 
abaixo:

Site: www.sintuperj.org.br
Instagram: @sintuperjprevest
 
Os candidatos terão até o dia 12 de março para efeti-

varem suas matrículas.

CALENDÁRIO

• De 18/01/2021 a 12/02/2021 – Período de inscrições 
através do endereço eletrônico;

• 01/03/2021 – Divulgação da listagem de selecionados;
• De 01/03/2021 a 12/03/2021 – Período de efetivação de 

matrícula;
• 15/03/2021 – Início das aulas.

• Todas as informações sobre o processo e divulga-
ção de resultados deverão, imprescindivelmente, ser 
acompanhados através do site www.sintuperj.org.br.

DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

No período específico de matrícula, conforme calen-
dário, os alunos selecionados deverão realizar o depó-
sito da primeira mensalidade, no valor de 10% do salário 
mínimo nacional (R$ 110,00), em conta corrente própria 
do projeto, e encaminhar o comprovante para o e-mail 
coordenacaoprevestsocialsint@gmail.com para que se-
jam considerados matriculados.

BANCO BRADESCO
Agência 6897-7 Conta Corrente 5256-6

Em nome de: SINTUPERJ
CNPJ: 04.617.845.0001-81

Candidatos com hipossuficiência financeira (dificul-
dade na realização dos compromissos relativos ao pa-
gamento da mensalidade) para efetivação da matrícu-
la, deverão entrar em contato com o projeto através do 
e-mail coordenacaoprevestsocialsint@gmail.com entre 
os dias 01/03 e 05/03/2021 para agendamento de entre-
vista e análise de bolsa.

Os candidatos selecionados na primeira listagem 
que não cumprirem este requisito serão deslocados 
para o final da lista de espera, que poderá ser divulgada 
posteriormente.

DA LISTA DE ESPERA

Os alunos não selecionados na primeira lista compo-
rão uma lista de interesse e espera.

Será facultada divulgação posterior de nova lista de 
alunos para matrícula quando:

1) Houver desistência de alunos matriculados;
2) Alunos matriculados perderem suas vagas por frequ-
ência menor que 60% ou pelo não pagamento de matrícu-
la ou mensalidade.
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RESPONSABILIDADES DOS INSCRITOS 
E MATRICULADOS

É de inteira responsabilidade do candidato:

• Manter-se informado sobre os prazos do processo se-
letivo;
• Manter frequência mínima de 60% nos encontros de 
cada mês, registrada diariamente através de formulário 
próprio durante as aulas remotas;
• Justificar ausência em até 72 horas através de canal 
próprio a ser divulgado no início das aulas remotas;
• Manter compromisso com o pagamento de contribui-
ção mensal no valor de 10% do salário mínimo nacional 
até o 10º dia útil de cada mês, enviando mensalmente o 
comprovante para o e-mail coordenacaoprevestsocial-
sint@gmail.com;
• Ter compromisso com os horários dos encontros vir-
tuais;
• Manter ativo o endereço de e-mail cadastrado no mo-
mento de inscrição, o qual servirá para cadastro e acesso 
aos encontros virtuais, comunicando prontamente ao 
curso caso haja alguma mudança eventual;
• Garantir aparato tecnológico mínimo necessário para 
acesso aos encontros e materiais virtuais;
• Manter o respeito e boa convivência com os demais 
colegas e professores, principalmente nos canais oficiais 
de comunicação. A não observância a este item poderá 
acarretar em exclusão do projeto, conforme avaliação da 
Coordenação de Formação e Comunicação Sindical;
• No caso de desistência, preencher o formulário de tran-
camento de matrícula, garantindo que todas as mensali-
dades anteriores estejam quitadas;
• Ter em mente que nosso projeto tem funcionado vir-
tualmente por conta do cenário pandêmico que temos 
vivido e que, ocorrendo normalização de acesso à UERJ, 
espaço físico onde acontece nosso Pré-vestibular Social, 
poderemos voltar a nossa modalidade presencial, infor-
mando aos alunos com antecedência. Não há previsão 
alguma para este acontecimento.

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação 
de Formação e Comunicação Sindical.

Diretoria Executiva SINTUPERJ
Quadriênio 2019-2022

E-mail da Coordenação - sintuperjpre@gmail.com


