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EDITAL

Processo Seletivo 2015
Pré–Universitário Oficina do Saber
Instruções aos Candidatos
1.

LOCAL:
Núcleo Niterói
Prédio do Mequinho / UFF
Rua Jansen de Mello,174 – Centro, Niterói – Tel: 2629-9609
Próximo ao 12º Batalhão de Polícia Militar

2.

NÚMERO DE VAGAS: 60 para Curso Pré-Universitário
25 para Curso de Atualização

3.

PÚBLICO-ALVO:
Será dada prioridade a candidatos oriundos de escolas públicas e de famílias de menor poder aquisitivo que
atenda a condição de ter concluído ou estar concluindo o ensino médio;

4.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

•

5.

Núcleo Niterói:
• Aulas obrigatórias de segunda a sexta, das 18h às 22h para o curso Pré-Universitário e das 18:45 às
22h para o curso de Atualização;
Monitorias e atividades complementares opcionais de segunda a sexta das 16h às 18h.
A SELEÇÃO CONSTA DAS SEGUINTES ETAPAS:
1. Inscrição: entrega da ficha socioeconômica e da documentação;
2. Entrevista;
Obs.: Os candidatos que forem selecionados pela avaliação dos documentos serão convocados para a
entrevista.

6.

7.
8.

9.

O candidato selecionado para a entrevista deverá comparecer com antecedência mínima de 15 minutos,
com documento de identidade original e protocolo de inscrição; o candidato que não comparecer na
entrevista estará automaticamente eliminado do processo seletivo;
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 03 a 26 novembro de 2014, das 14h30minh às 19h.
Obs. Na entrega do formulário, o candidato deverá entregar toda a documentação abaixo relacionada.
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA (a ser entregue no ato da inscrição):
9
Cópia de documento de identificação oficial com foto (carteira de identidade ou carteira de trabalho ou
Carteira Nacional de Habilitação);
9
Cópia do CPF ou do protocolo de solicitação;
9
Cópia de comprovante de escolaridade (declaração original ou histórico ou certificado/diploma) de
conclusão ou estar concluindo em 2015;
9
Cópia do(s) comprovante(s) de renda de todos os residentes no domicílio do candidato;
9
Cópia da(s) conta(s) de telefones dos três últimos meses;
9
Cópia da última conta de energia elétrica;
9
Cópias de comprovantes de outras despesas que tenham sido declaradas no formulário socioeconômico
(aluguel, condomínio, prestação de casa, água, gás, internet, TV a cabo, cursos e/ou colégios, etc.);
Todas as informações declaradas no formulário de inscrição deverão ser totalmente comprovadas.

10. A documentação solicitada deverá ser entregue e só será aceita dentro de um envelope pardo tamanho
A4, onde o candidato deverá escrever seu nome completo (sem abreviaturas) em letra de forma, seu
número de inscrição e todos os seus telefones de contato, fixos e móveis.
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11. Candidatos residentes no mesmo domicílio e com a mesma dependência financeira devem entregar
toda documentação exigida no mesmo envelope pardo, devidamente identificado, com os nomes e números
respectivos de suas inscrições, necessitando apenas de uma comprovação de despesas e renda;
12. O nome do candidato deverá ser anotado em TODAS as cópias de documentos apresentadas;
13. Durante todo o processo seletivo, outros documentos que comprovem a situação relatada no formulário
poderão ser solicitados. Omissões de informações e também a falta de coerência ou veracidade das mesmas
resultarão na eliminação do candidato, em qualquer fase do processo seletivo ou durante o ano letivo;
14. Não serão aceitos documentos fora do prazo estabelecido, salvo quando a Coordenação solicitar;
15. RESULTADO DOS PRÉ-SELECIONADOS PARA ENTREVISTA: 05/12/2014 (6ªf);
16. ENTREVISTA: 10/12/2014 (4ªf);
17. RESULTADO FINAL: 15/12/2014 (2ªf);
18. MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS: 23/02/2015;
19. As listagens dos aprovados nas duas fases do Processo Seletivo serão fixadas nos murais do Pré-Universitário
Oficina do Saber em Niterói;
20. Os critérios de seleção foram estabelecidos e são de responsabilidade da Coordenação e da Equipe
Multidisciplinar do Pré-Universitário Oficina do Saber;
21. Este edital é seu. Leia-o com atenção e mantenha-se informado sobre as datas estabelecidas no
calendário do processo seletivo.
Niterói, 29 de outubro de 2014
Coordenação do Pré-Universitário Oficina do Saber

Calendário do Processo Seletivo
Calendário

Período previsto

Inscrições e entrega de documentação
Resultado dos selecionados para a entrevista
Entrevista
Resultado final
Matrículas e Início das aulas

03 a 26 novembro de 2014
05 de dezembro de 2014 (6ªf)
10 de dezembro de 2014 (4ªf)
15 de dezembro de 2014 (2ªf)
23 de fevereiro de 2015

