EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO PRÉ-VESTIBULAR
A Associação Redes de Desenvolvimento da Maré torna públicos, nos termos deste edital, as normas
e os procedimentos necessários para a realização da seleção e classificação de candidatos ao seu
curso Pré-Vestibular para o ano de 2018.

1. DAS VAGAS
1.1 Será oferecido um total de 240 vagas, distribuídas da seguinte forma:
- 170 vagas na sede da Redes da Maré, na Nova Holanda;
- 70 vagas na Associação de Moradores da Vila do João.
1.2 A obtenção de 75% de frequência em 2017 será critério de desempate para ex-alunos, desde que
realizem inscrição no período e locais estabelecidos neste edital.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição deverá ser feita no período definido neste edital, devendo o candidato se inscrever
via internet em formulário específico
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV0fZlEswOOH4sJxqqA7M8N2wuNXDNIxayEgse8
LRu1hHY0w/viewform.
2.2 Quem não tiver acesso a computador/internet, pode se inscrever na Redes da Maré no período
de 11 de dezembro de 2017 a 26 de janeiro de 2018, de 8h às 20h.
2.3 Requisitos para a inscrição:
- Ser, preferencialmente, morador de uma das 16 favelas da Maré;
- Ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio;
2.4 No ato da inscrição, o candidato NÃO precisa apresentar:
- Cópias de documentos e
- foto 3x4.
As cópias de documentos e a contribuição de R$ 10,00 serão somente para os alunos
selecionados.
2.5 Do período de inscrição, dos horários e locais:
2.4.1

2.4.2

As inscrições online serão realizadas no período de 11 de dezembro de 2017 a 26 de janeiro de
2018, para todos interessados. De 08 a 26/01/2018, para candidatos que queiram estudar na Vila do
joão e não tenham acesso a internet poderá se dirigir a este endereço (Associação dos moradores),
Rua 14, nº 222/2224 , de 18:00h às 21h;
Em relação aos ex alunos, as inscrições serão realizadas no período de 19 a 26 de janeiro de 2018;

2.4.3

Quem não tiver acesso a computador/internet, pode se dirigir a Redes da Maré, situada na Rua
Sargento Silva Nunes, 1.012 de 11 a 20/12/17 de 18h às 20h e de 02 a 26/01/18 de 18h às 21h

3. DA SELEÇÃO E DA AVALIAÇÃO
3.1 Os candidatos serão selecionados e classificados a partir da aplicação de uma entrevista que será
realizada no período de 29/01 a 02/02/2018, onde buscará identificar os seguintes aspectos:
3.1.1 Interesse do candidato no curso;
3.1.2 Disponibilidade de horário para participar de todas as aulas e demais atividades;
3.2 Candidatos que foram alunos do Curso Preparatório para o Ensino Médio da Redes da Maré,
caso demonstrem disponibilidade e interesse, terão vaga assegurada no CPV 2018.

4. DOS RESULTADOS
4.1 A lista com os candidatos selecionados para o curso será divulgada no dia 05/02/2018, nos murais
da Sede da Redes da Maré, na Associação de Moradores da Vila do João e na página da Redes no
Facebook (www.facebook.com/redesdamare).
4.2 Dos critérios de desempate
4.2.1 Em caso de empate entre os candidatos, o desempate se dará de acordo com os critérios abaixo:
Ser morador da Maré;
- Ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública;
- For o mais velho;
- Estar há mais tempo fora da escola;
Participar ou ter participado de outras atividades da Redes da Maré, preferencialmente o
Preparatório para o Ensino Médio.

5. DA MATRÍCULA E DO INÍCIO DAS AULAS
A confirmação de matrícula será efetivada após a divulgação do resultado do processo de
seleção.
5.1 A matrícula dos novos alunos será realizada no período de 05 a 08 de fevereiro de 2018.
5.1.1 Os alunos classificados que não realizarem a matrícula no período referido acima serão
automaticamente eliminados e suas vagas serão preenchidas pelos candidatos da lista de espera, já
no primeiro dia de aula;
5.1.2 Na matrícula, os alunos selecionados deverão trazer: comprovante de escolaridade, cópias do RG, CPF
comprovante de residência e 1 foto 3x4;
5.2 As aulas começarão no dia 19 de fevereiro de 2018.

Acompanhe todo processo seletivo nos links abaixo:

https://www.facebook.com/redesdamare/
http://redesdamare.org.br/

