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INFORME Nº 002/2015 – 31 DE JANEIRO DE 2015 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2015/1 

 

O Projeto Educacional Compartilhando Saberes (doravante PECS) torna pública a 
abertura de inscrições e estabelece as normas relativas à realização do Processo Seletivo 
Simplificado 2015/1, para o provimento de 160 (cento e sessenta) vagas em seu pré-
vestibular comunitário. As aulas terão início em março de 2015. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O processo seletivo será regido por este documento e executado pelo PECS. 

1.2 Antes de se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá ler atentamente todas as 
orientações que constam deste documento, pois a inscrição implica a anuência às regras 
aqui estabelecidas. 

1.3 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá realizar os seguintes procedimentos: 

a) ler atentamente este informe; 
b) acessar o site do PECS <http://www.compartilhandosaberes.com> nos dias 10 e 11 de 

fevereiro de 2015, preencher e encaminhar a ficha de Cadastro de Inscrição para o 
Processo Seletivo que se encontrará online. 

c) aguardar a divulgação dos candidatos convocados para matrícula, que será publicada 
no dia 12 de fevereiro de 2015, a partir das 17:00 horas no site do projeto. 

 

1.4 Os candidatos selecionados em 1ª chamada deverão comparecer, nos dias 23 e 24 de 
fevereiro de 2015, das 09:00 às 12:00 ou das 14:00 às 21:00, à sala do PECS, no 
seguinte local: sala do Projeto PECS - Centro de vivência (prédio do Cine Metrópolis, 1º 
andar), ao lado da Pró-reitoria Estudantil.  Tel.: 4009-7751, munidos dos seguintes 
documentos: 

a) original e cópia simples do documento oficial de identificação com foto utilizado no ato 
de inscrição; 

b) uma foto 3x4 recente; 
c) comprovante de escolarização. 

1.4.1 São considerados comprovantes de escolarização: 



a) Declaração original de aluno regular cursante da última série do Ensino Médio 
expedida por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (para 
candidatos que estão cursando o último ano do Ensino Médio na rede pública); 

b) Declaração original de aluno regular cursante da última série do Ensino Médio, na 
condição de bolsista integral, expedida por instituição privada de ensino credenciada 
pelo Ministério da Educação (para candidatos que estão cursando o último ano do 
Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral); 

c) Cópia simples do Histórico Escolar ou do Certificado de Conclusão de Curso expedido 
por instituição pública de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (para 
candidatos que já concluíram o Ensino Médio). 

 

1.5 O não cumprimento das orientações estabelecidas no subitem anterior implicará a 
imediata eliminação do candidato deste processo seletivo. 

1.6 Caso o contingente de vagas não seja preenchido com a 1ª chamada, será publicada, no 
dia 25 de fevereiro de 2015, a partir das 17:00 horas, a convocação de 2ª chamada no 
site para a matrícula nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2015, no mesmo horário. 

 

2 DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

 

2.1 A classificação dos candidatos será por ordem de inscrição online. 

2.2 Serão ofertadas 160 (cento e sessenta) vagas, as quais serão assim distribuídas: 

a) 50% das vagas: alunos que, no ato da matrícula, estiverem regularmente matriculados 
no último ano do Ensino Médio em qualquer instituição pública de ensino, 
credenciada pelo Ministério da Educação; 

b) 50% das vagas: alunos que, no ato da matrícula, tiverem concluído o Ensino Médio em 
qualquer instituição pública de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. 

 

2.3 Poderão inscrever-se, ainda, neste Processo Seletivo alunos que estiverem, no ato da 
matrícula, cursando o último ano do Ensino Médio em instituição de ensino privada 
credenciada pelo Ministério da Educação, na condição de bolsista integral, os quais 
concorrerão às vagas ofertadas aos candidatos que não concluíram o ensino médio. 

2.4 O processo seletivo será totalmente gratuito. 

2.5 Os alunos não poderão, sob nenhuma hipótese, pagar mensalidades; entretanto, se houver 
necessidade, poderá ser-lhes solicitado que providenciem cópia de textos que serão 
utilizados pelos professores e/ou monitores durante as aulas. 

2.6 O projeto não assegura aos candidatos passe escolar. 

2.7 Portadores de necessidades especiais deverão informar o tipo de deficiência no ato da 
inscrição. 

2.7.1 Fica sob a responsabilidade do candidato portador de necessidades especiais – ou de seu 
responsável –, se houver necessidade, a contratação de acompanhante. 



 

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

3.1 Serão eliminados deste processo seletivo os candidatos que não cumprirem todas as 
etapas que constam do item 1.3 deste informe. 

3.2 Os alunos matriculados que abandonarem as aulas sem justificativa plausível serão 
desligados do projeto e não poderão participar dos dois processos seletivos posteriores 
ao ato de desligamento. 

3.2.1 Considera-se abandono o não comparecimento às aulas por um período igual ou 
superior a 10 dias corridos, sem justificativa. 

3.2.1.1 A justificativa deverá ser encaminhada à Coordenação do Projeto. 

3.3 Os candidatos matriculados, independentemente do tempo de permanência no projeto, 
autorizarão ao PECS a utilização de seu nome e imagem para fins de divulgação do 
projeto. 

3.4 Poderão ser abertas novas vagas a critério do PECS, em qualquer tempo. Neste caso, a 
ordem de classificação do cadastro de reservas deverá ser seguida rigorosamente. 

3.5 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do projeto. 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

10 e 11/02/2015 Abertura das inscrições online, das 18:30 às 22:00. 

12/02/2015 
Divulgação, a partir das 17:00 horas, no site do PECS, dos selecionados 

aprovados em1ª Chamada. 

23 e 24 /02/2015 
Matrícula dos candidatos selecionados em 1ª chamada (das 09:00 às 

12:00 e das 14:00 às 21:00). 

25/02/2015 
Divulgação, a partir das 17:00 horas, no site do PECS, dos candidatos 

selecionados em 2ª chamada (se houver necessidade). 

26 e 27/02/2015 
Matrícula dos candidatos selecionados em 2ª chamada (das 09:00 às 

12:00 e das 14:00 às 21:00). 
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