EDITAL DE OFERTA DE VAGAS 01/2020
1. DO PROJETO
a. O Pré-Enem Atitude atua há 18 anos na preparação dos jovens de baixa renda,
especialmente das escolas públicas, para os vestibulares.
b. O projeto foi criado e é mantido pela Associação Atitude, uma associação civil
não governamental e sem fins lucrativos. Esta também mantém o Cursinho
Popular Atitude, com preparação para a prova do Ifes.
c. Desde a adesão da Ufes ao Sisu, o projeto tem foco no Enem, o que ocasionou a
mudança do nome para Pré-Enem Atitude.
2. DO FINANCIAMENTO
a. O projeto é completamente desenvolvido por voluntários que recebem apenas
ajuda para deslocamento e alimentação no projeto.
b. O Pré-Vestibular Social Atitude se mantém com as contribuições voluntárias dos
alunos.
c. Estas se dão na forma de uma contribuição voluntária mensal de R$ 30,00
(trinta reais).
d. Tal taxa paga o deslocamento e alimentação de seus voluntários, além de
materiais de impressão e uso em sala de aula.
3. DAS VAGAS OFERTADAS
a. Este edital oferta 360 vagas sendo estas distribuídas da seguinte forma:
i.
120 vagas para o turno noturno, descrito no item 7.
ii. 240 vagas para o turno integral, descrito no item 7.
b. Podem concorrer a estas vagas alunos que se encontrem em um dos critérios
abaixo:
i.
Alunos que estão cursando a última série do ensino médio em escolas
públicas
ii. Alunos que já concluíram o ensino médio em escolas públicas
iii.
Alunos que estão cursando a última série do ensino médio como bolsistas
em escolas particulares
iv.
Alunos que já concluíram o ensino médio como bolsistas em escolas
particulares
v. Alunos que estejam na penúltima série do ensino médio em escolas
públicas e queiram fazer o Enem como treineiros
4. DAS INSCRIÇÕES
a. As inscrições ocorrerão do dia 1° ao dia 29 de fevereiro de 2020.

b. As inscrições serão totalmente on-line, pelo site pvatitude.com. O processo
consistirá de:
i.
Preenchimento de formulário
ii. Envio de documento de identificação com foto do aluno
iii.
Envio de documento de identificação com foto do responsável, caso o
aluno seja menor de idade
iv.
Histórico ou declaração que comprove atender a um dos requisitos do item
3.b.
c. Os documentos a serem enviados (identificação e escolar) podem ser digitalizados
ou fotografados, desde que com qualidade suficiente para leitura.
5. DAS MATRÍCULAS
a. As matrículas ocorrerão nas seguintes datas: 03 a 05 de março de 2020, das
19:00 as 22:00 e 07 de março de 2020, das 13:00 as 18:00.
b. As matrículas serão presenciais, na EMEF Adão Benezath. Esta etapa consistirá
de:
i.
Assinatura do fomulário pelo aluno ou responsável, caso menor de idade
ii. Entrega de 2 (duas) fotos 3x4
iii.
Pagamento da primeira contribuição voluntária mensal de R$ 30,00
(trinta reais)
iv.
Pagamento da taxa de matrícula de R$ 20,00 (vinte reais) para confecção
de camisa e carteirinha, totalizando R$ 50,00
6. DA AULA INAUGURAL
a. A aula inaugural ocorrerá no dia 08 de março de 2020, às 14:00
b. O local será confirmado no ato da matrícula, podendo ser divulgado antes
c. A aula inaugural servirá para apresentação do projeto, da equipe e palestra com
tema a ser definido
7. DAS AULAS
a. As aulas são ofertadas em dois turnos, sendo eles noturno (semanal) e integral
(sábado)
b. O NOTURNO
i.
Terá início no dia 10 de março de 2020, às 19:00
ii. Ele acontecerá na EMEF Adão Benezath, das 19:00 às 22:00, terça a
quinta
iii.
O horário consiste em três aulas de 55 (cinquenta e cinco) minutos com
um intervalo de 15 (quinze) minutos às 20:50
iv.
Poderão ocorrer atividades extras (aulões, visitas, exposições, etc) aos
domingos
c. O INTEGRAL
i.
Terá início no dia 14 de março de 2020, às 08:00

ii.

Ele acontecerá na EEEFM Almirante Barroso, das 08:30 às 18:30, aos
sábados
iii.
O horário consiste em quatro aulas de 55 (cinquenta e cinco) minutos pela
manhã, com um intervalo de 20 (vinte) minutos às 10:20, uma hora de
almoço 12:30, e cinco aulas de 55 (cinquenta e cinco) minutos à tarde,
com um intervalo de 25 (vinte e cinco) minutos às 15:20
iv.
Poderão ocorrer atividades extras (aulões, visitas, exposições, etc) aos
domingos
d. As aulas oferecidas são: semanalmente Língua Portuguesa, Matemática, Física,
Química, Biologia, História, Geografia e Redação; e bimestralmente Arte,
Educação Física, Informática, Filosofia e Sociologia.
e. Bimestralmente ocorrerão monitorias de revisão e os simulados. Os simulados
terão editais próprios de participação.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
a. O projeto não assegura passe escolar ou alimentação aos alunos
b. Os alunos autorizam, independente do tempo de permanência, o uso do nome e
imagem.
c. Em caso de desistência antes da entrega da camisa ou carteirinha, o valor não será
devolvido
d. Faltas não justificadas acima de 25% culminam em retirada do projeto
e. Mudanças que ocorram ao longo do ano serão previamente avisadas e discutidas

CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO 2020
ATIVIDADES
DATAS
Publicação do edital do processo
26/01/2020
seletivo
Período de inscrições
01 a 29/02/2020
03 a 05/03/2020, das 19:00
às 22:00
Período de matrículas
07/03/2020, das 13:00 às
18:00
Aula inaugural

08/03/2020, às 14:00

Início das aulas - Noturno
Início das aulas - Integral

10/03/2020
14/03/2020

HORÁRIO / LOCAL
Site do Pré-Enem
Site do Pré-Enem
EMEF Adão Benezath
A ser confirmado no ato da
matrícula
19:00 - EMEF Adão Benezath
08:00 - E
 EEFM Almirante Barroso

