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EDITAL PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS/AS AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR 2015 

(CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR) 

O INSTITUTO CULTURAL STEVE BIKO (ICSB), no uso das suas atribuições torna público e  abre as 

inscrições para o Processo Seletivo do Curso Pré-vestibular 2015 ( Curso de Preparação para o Acesso ao Ensino 

Superior). O objetivo é proporcionar aos afro-descendentes possibilidades de igualdade de condições para 

concorrer às provas dos vestibulares e do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) para o acesso ao Ensino 

Superior, bem como promover a ascensão social da comunidade negra por meio da educação e do resgate de seus 

valores ancestrais, contribuindo assim para a redução das desigualdades raciais e sociais em nosso país. 

1.0 – INSCRIÇÕES 

1.1 - Estão abertas as inscrições para selecionar os/as candidatos/as que comporão a turma do Curso Pré-

Vestibular 2015.  

1.2 - O período de inscrição para o Curso Pré-Vestibular 2015 compreende o período de 19 de fevereiro de 2015 a 

06 março de 2015, e ocorrerão, exclusivamente, na sede  do Instituto Cultural Steve Biko, sito na Rua do Paço, 04 

Largo do Carmo, 2º andar Pelourinho - Salvador, das 08 às 12 e das 14 às 18h, de segunda a sexta feira. 

1.3 – TAXAS 

Valor da Inscrição: R$ 30,00 (Trinta reais).  

O pagamento deverá ser efetuado através de depósito bancário:  

 

2.0 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

2.1 - No ato da inscrição o (a) candidato (a) obrigatoriamente deverá:  

a) Entregar a ficha de inscrição (devidamente preenchida) - disponível em: www.stevebiko.org.br 

b) Apresentar original do comprovante de conclusão do ensino médio ou que está em vias de conclusão no ano de 

2015;  

c) Original do RG e CPF;  

d) Entregar uma foto 3 x 4  

e) Apresentar original do comprovante da taxa de inscrição (R$ 30,00) 

Local para entrega da documentação: Sede do Instituto Steve Biko, entre 19 de fevereiro  a 06 março de 2015, 

das 08 as 12 e das 14 as 18h, de segunda a sexta feira. 

3.0 - VAGAS 

ÚNICO:  Serão oferecidas 75 (setenta e cinco) vagas para o TURNO NOTURNO. 

http://www.stevebiko.org.br/
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4.0 – SELEÇÃO 

 A seleção será realizada em duas etapas: 

4.1 - 1ª ETAPA –  Aulas de Conhecimento  Institucional referente a disciplina:  CCN (Cidadania e Consciência 

Negra) 

Aulas de Conhecimento Institucional:  Turma 01: Dias 09 e 11 de março de 2015 a partir das 19:00hs 

                                                               Turma 02: Dias 10 e 12 de março de 2015 a partir das 19:00hs 

4.2 - 2ª ETAPA –  Prova eliminatória compreendendo as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e 

Conhecimentos Contemporâneos. 

5.0 – PROVA– A prova seletiva e classificatoria compreende as  áreas de: Lingua Portuguesa, Matemática, 

Conhecimentos Contemporânes e Redação 

 

5.1 – DATA DA PROVA - 15  de março de 2015 das 08:00 as 12:00 horas (local a confirmar) 

5.1.2 - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Língua Portuguesa conhecimentos básicos (20 questões): Pontuação, ortografia, acentuação, concordância 

verbal e nominal, compreensão e interpretação de textos. 

 

Matemática básica (20 questões): números naturais e compostos, conjuntos, regra de três simples e composta, 

problemas envolvendo as quatro operações, juros simples, porcentagem.  

 

Conhecimentos Contemporâneos (10 questões): As questões de Atualidades tem como parâmetro conhecer a 

interação e visão crítica dos candidatos com assuntos relacionados a História na atualidade. Assuntos do cotidiano 

sem necessidades de aulas específicas. 

Redação (Máximo 30 linhas) 

6.0 – RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO : 23 de março de 2015 (No mural da Sede do Instituição ou 

através do site: www. stevebiko.org.br) 

7.0 - CONFIRMAÇÃO DE MATRICULA: 23, 24 e 25 de março de 2015 (das 08 às 12 e das 14 às 18h). 

7.1  - VALOR DA MATRICULA:  R$ 100,00 (cem reais) 

7.1.2 – O valor da matricula equivale ao KIT Pré-Vestiular – sendo 01 camisa do Projeto, material didático e 

confecção de simulados. 

http://www.stevebiko.org.br/
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7.1.3 – DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA: no ato da matrícula o candidato deverá entregar: 01 foto 3x4 

atual, Xerox do RG e CPF, Cópia do comprovante de endereço, Cópia do Certificado de conclusão dos Ensino 

Médio ou comprovante de matricula do 3º ano do Nivel Médio caso esteja em curso.  

8.0 – SELECÃO DOS CANDIDATOS 

ÚNICO: Após o resultado final (Prova e participação do Conhecimento Institucional) serão selecionados 

inicialmente 75 (setenta) estudantes obedecendo á ordem crescente de classificação.  

9.0 – AULA INAUGURAL: 28 de março de 2015 -  (com local a confirmar) 

 

9.1 – PERÍODO DO CURSO:  As aulas compreenderão o período de 28 de março de 2015 até  os períodos que 

antecedam os vestibulares das Universidades Públicas e o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. (Período 

estimado 28 de novembro de 2015). 

 

9.2 – HORÁRIOS DO CURSO: O horário das aulas do curso ocorrererão exclusivamento no período NOTURNO  

das 18h30min ás 22h00min às segundas, quartas e sextas-feiras, eventualmente com aulas e simulados aos 

sábados, domingos e feriados em horários e locais a serem determinados pela coordenação do curso. 

9.3  - Algumas atividades serão desenvolvidas na modalidade à distancia (EAD). Fica sob a responsabilidade do 

(a) estudante o computador e acesso à internet para acompanhamento dessas atividades. 

 

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) A inscrição só será efetivada após a apresentação do boleto bancário pago e da entrega da documentação.   

b) O (A) candidato(a) que por ventura não participar de uma das etapas do processo estará automaticamente 

eliminado(a). 

c) Caso haja desistência dos primeiros convocados, outros candidatos poderão ser chamados respeitando a lista 

de classificação. 

d) Caso haja desistência por parte do candidato não será devolvido os valores pagos. 

                                                         

                                                                                                         Salvador, 11 de fevereiro de 2015.     

 

 

Tarry Cristina Pereira 

Diretora Pedagógica 
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