EDITAL PRÉ-ENEM/2019 – 28 DE JANEIRO DE 2019
PROCESSO SELETIVO 2019/1

O Pré-Enem Atitude torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas relativas à
realização do Processo Seletivo 2019/1, para o preenchimento das vagas do Pré-Enem. As aulas terão
início em março de 2019.
1. DO PROJETO:
1.1. O Pré-Enem ATITUDE é um projeto não governamental com atuação efetiva há 17 anos que tem
como principal objetivo preparar os alunos de escolas públicas e de baixa renda para a prova do
Enem, visando assim contribuir para o ingresso destes no ensino superior.
1.2. O projeto não possui vínculo com nenhuma organização pública e/ou privada e todas as suas
atividades são desenvolvidas por voluntários que recebem apenas uma ajuda de custo para o
deslocamento.
1.3. Para todas as despesas do projeto, tais como deslocamento de professores e coordenadores,
cópias para simulados, materiais de aula etc., o projeto conta com a contribuição mensal dos
alunos no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
1.4. Numa tentativa de contribuir para o ensino-aprendizagem, o projeto vem apostando nos últimos
anos em aulas de campo e oficinas, o que contribui para novas experiências de ensino e
aprendizagem. Nessas aulas, são abordados de forma integrada temas de História, Geografia,
Literatura, Biologia, Química e Física.
1.5. O Pré-Enem ATITUDE funciona de segunda a sexta-feira, das 19:00 às 22:00, na Escola Municipal
de Ensino Fundamental "Adão Benezath", situada na rua Profª Clara Lima, 63, Antônio Honório,
Vitória, ES, CEP: 29070-860, e aos sábados, das 08:00 às 18:30, na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio "Almirante Barroso", situada na Rua do Almirante, s/n - Goiabeiras,
Vitória - ES, CEP: 29070-360.
2. DAS VAGAS OFERTADAS:
2.1. Serão ofertadas ao todo 340 vagas para o curso de Pré-Enem, nas seguintes disposições:
2.1.1. TURMAS EXTENSIVAS NOTURNO: 100 vagas com aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às
22h, na EMEF Adão Benezath.
2.1.2. TURMAS INTENSIVAS SÁBADO: 240 vagas com aulas aos sábados, das 8:00 às 18:30 (com
intervalo para almoço entre 11:30 e 12:30), na EEEFM Almirante Barroso.
2.2. Poderão ocorrer ainda aulões e/ou atividades extracurriculares aos sábados para as turmas
extensivas do noturno e aos domingos para ambas as turmas, com datas a serem definidas e
divulgadas nas salas de aula.
3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1.

Poderão pleitear uma vaga no Pré-Enem Atitude:
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3.1.1.

Alunos que já concluíram o ensino médio em escolas públicas ou que tenham sido bolsistas
em escolas particulares;
3.1.2.
Alunos que já concluíram ou estejam cursando a última série do ensino médio, em escolas
públicas ou com bolsa em escolas particulares.
3.2.
Para realizar as inscrições, os interessados devem:
3.2.1. Preencher o formulário “Inscrição Pré-ENEM” disponível no site www.pvatitude.com
3.2.2.
Enviar os seguintes documentos digitalizados para o e-mail matriculasatitude@hotmail.com:
3.2.2.1 histórico escolar ou declaração que comprove que o aluno está no último ano do ensino
médio ou já o concluiu em escola pública ou que é bolsista da rede privada. Os documentos
devem estar assinados e carimbados pela escola;
3.2.2.2 documento de identidade oficial com foto do candidato (RG, carteira de motorista ou carteira
de trabalho);
3.2.2.3 documento de identidade oficial com foto do responsável (RG, carteira de motorista ou
carteira de trabalho), caso o candidato seja menor de idade.
3.3.
Os documentos podem ser enviados no formato imagem ou PDF.
3.4.
A falta do preenchimento do formulário “Inscrição Pré-ENEM” no endereço listado no item ou
de algum dos documentos do item 3.2.2 acarretará no indeferimento da inscrição preliminar.
3.5.
No campo assunto do e-mail deve constar o nome completo do candidato.
3.6. As inscrições serão iniciadas em 11 de fevereiro e se estenderão até que seja atingido o número
de vagas abertas.
3.7.
Os alunos que se encaixarem nos critérios descritos no item 3.1 e realizarem os procedimentos
do item 3.2 receberão e-mail convidando-os para realizar a matrícula conforme item 4 deste
edital.
3.6.1. Os candidatos que se inscreverem depois de encerradas as vagas disponíveis serão incluídos
em um cadastro de reserva, que será acionado à medida que houver desistências.
4. MATRÍCULA:
4.1.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Os classificados deverão realizar matrícula no dia 09 de março, no horário de 13:00 a 17:00, ou
nos dias 11, 12 e 13 de março no horário de 19:30 a 21:00, na Escola Municipal de Ensino
Fundamental "Adão Benezath", situada na rua Profª Clara Lima, 63, Antônio Honório, Vitória,
ES.
Os classificados deverão apresentar os seguintes documentos:
Formulário de matrícula preenchido com os dados do candidato, com sua assinatura e também
do responsável, caso o candidato seja menor de idade. O formulário está disponível no final
deste edital.
02 (duas) fotos 3x4;
Valor de R$ 20,00 (vinte reais) referente à taxa de matrícula, que dará ao aluno o direito de
receber uma camisa e uma carteira estudantil do projeto após o início das aulas;
Valor de R$ 30,00 (trinta reais) referente à 1ª mensalidade.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
5.1.
5.2.

O projeto não assegura aos candidatos passe escolar e alimentação.
Os alunos que abandonarem as aulas sem justificativa plausível, apresentando faltas acima de
25% serão desligados do projeto.
5.3.
Os candidatos matriculados, independente do tempo de permanência no projeto, autorizarão ao
Projeto Atitude a utilização de seu nome e imagem para fins de divulgação do projeto.
5.4.
Em caso de desistência, antes do início das aulas, não será devolvido ao aluno o valor referente
à taxa de matrícula.
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CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO 2019
ATIVIDADES
Publicação do edital do
processo seletivo
Período de inscrições
Período de matrículas

DATAS

HORÁRIO / LOCAL

28/01/2019

Site do Pré-Enem

11/02/2019 a 01/03/2019

Online

09/03/2019, das 13:00 às 17:00
11 a 13/03/2019, das 19:30 às 21:00

EMEF Adão Benezath

Aula inaugural

16/03/2019, às 14:00

Início das aulas - Noturno

18/03/2019

A ser informado no ato da
matrícula
19h - EMEF Adão Benezath

Início das aulas - Sábado

23/03/2019

8:00 - EEEFM Almirante Barroso
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FORMULÁRIO DE MATRÍCULA – 2019
DADOS PESSOAIS:
Nome Completo:
Nome Social (opcional):
RG:

CPF:

Data Nasc.:

/

/

Endereço:
CEP:

Bairro:

Cidade:

E-mail:

Celular:

Fixo / Recado:

DADOS GERAIS:
Opção de matrícula:
(

) Turma Extensiva no período Noturno

(

) Turma Intensiva aos Sábados

Qual língua estrangeira escolherá na prova no Enem?
(

) Inglês

(

) Espanhol

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
Pelo presente instrumento, autorizo à Associação Atitude, responsável pelo Pré-Enem Atitude e suas parceiras nos
projetos a armazenar, utilizar e exibir a minha imagem e/ou voz da forma que melhor lhe prover, através de
qualquer método ou meio de exibição, utilização e distribuição da imagem e/ou voz, em obra intelectual ou
qualquer material de comunicação, documentação ou divulgação para ser utilizada em campanhas institucionais e
educacionais. Os candidatos matriculados, independente do tempo de permanência no projeto, autorizarão a
Associação Atitude a utilização de seu nome, imagem e voz para fins de divulgação.
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
Responsável (caso menor de idade):

RG

CPF

Declaro que estou ciente da atividade educacional desenvolvida pelo Pré-Enem Atitude, sob coordenação da
Associação Atitude e autorizo o aluno citado, por quem sou responsável legal, a participar das atividades nos dias
e horários escolhidos e autorizo a utilização de som e imagem do mesmo para fins de divulgação do projeto.
Vitória – ES,

Assinatura do Candidato

de

de 2019.

Assinatura do Responsável (caso seja menor de idade)
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