Edital 001/2020

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO 2020

A equipe gestora do Cursinho Pré-universitário Ferradura torna pública a abertura
do edital para o processo seletivo de 2020 para o preenchimento das vagas do curso
extensivo (duração de 1 ano) para ingresso no ano de 2020 e de sua respectiva lista de
espera.

SOBRE O CURSINHO PRÉ-UNIVERSITÁRIO FERRADURA

O Cursinho Pré-universitário Ferradura é um Projeto de Extensão Universitária, da
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), vinculado à Faculdade de Ciências da Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Campus de Bauru, sem fim lucrativo, total e
integralmente gratuito não cobrando taxas de inscrição nem valores referentes a
mensalidades e/ou materiais didáticos. O corpo docente e equipe de gestão do Cursinho
Ferradura é composto por estudantes da Unesp de Bauru, dos mais variados cursos,
visando preparar os alunos para o ingresso no curso que tenham interesse.

SOBRE O PROCESSO INSCRIÇÃO

O processo de inscrição ocorre de forma presencial para os (as) alunos (as)
interessados (as) em estudar no Cursinho Pré-universitário Ferradura. As condições para
a inscrição poderão ser lidar no item 2 - “Inscrições”.

SOBRE O PROCESSO SELETIVO

Uma vez inscrito, os (as) candidatos (as) serão selecionados a partir de critérios
socioeconômicos. Desse modo, pretende-se atender àqueles (las) alunos (as) que se
encontram em condição de maior vulnerabilidade socioeconômica. Vale lembrar que
esses critérios decorrem das condições de empobrecimento das distintas camadas da
sociedade brasileira documentada ao longo do ano de 2019. Para isso, serão necessárias
as documentações descritas no item 5 – “Documentação Necessária”.

1. DA

CIÊNCIA

DO

CONTEÚDO

DESTE

EDITAL

E

ANEXOS

E

DA

CONCORDÂNCIA COM SUAS REGRAS.

Ao fazer a inscrição, o (a) candidato (a) se maior de 18 (dezoito) anos, ou o representante
legal do aluno menor de 18 (dezoito) anos, declara que leu integralmente este edital e
seus anexos e concorda plenamente com os conteúdos neles apresentados.

2. INSCRIÇÕES
2.1 A partir do dia 22 de janeiro até o dia 15 de fevereiro estarão abertas as
inscrições presenciais para os alunos (as) interessados (as) na turma noturna
de Bauru na sede do Cursinho Ferradura, localizada no Campus da Unesp
em Bauru das 08h30 às 12h30 e das 18h às 21h.
A sede fica na Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01,
Vargem Limpa. CEP: 17033-360 - Bauru - SP. O telefone para contato é o (14)
3103-6000 – Ramal 6578;
2.2 As inscrições presenciais também ocorrerão na cidade de Pederneiras das
08h30 às 12h30 e das 14h às 16h30 para os (as) interessados (as) na turma
noturna de Pederneiras na escola Eliazar Braga, localizada na Rua Eliazar
Braga, 1-32 – Centro.

3. PRÉ-REQUISITOS DOS CANDIDATOS

3.1. Os candidatos devem estar cursando ou ter cursado a terceira série do Ensino
Médio em Escola Pública (municipal, estadual ou federal – mantidas pelo poder
público) e na Escola Técnica Estadual (ETEC). Não serão realizadas inscrições de
alunos que tenham estudado em escola particular, no SESI ou no CTI (Colégio
técnico industrial).

3.2. Não serão aceitos (as) como alunos (as) pessoas cursando ensino superior,
que estejam matriculadas em outro cursinho comunitário (Exemplo: Cursinho do
Hip-Hop, Cursinho Primeiro de Maio, Cursinho Principia e Cursinho Estação) ou
que estejam cursando o segundo ano do ensino médio.
Observação: Caso o (a) aluno (a) matricule-se primeiramente no Cursinho
Ferradura e posteriormente queira realizar matrícula em outro cursinho
comunitário é necessário entrar em contato antes com o Cursinho Ferradura
para que haja a liberação da vaga.

3.3. Caso haja inscrições em desacordo com os itens 3.1 e 3.2, os mesmos serão
eliminados da lista classificatória de chamada ou de espera equivalente ao ano de
2020 do Cursinho Pré-Vestibular Ferradura.

3.4. O candidato é responsável pela obtenção dos documentos comprobatórios nos
prazos solicitados.

4. DADOS PARA INSCRIÇÃO

4.1. Para as inscrições presenciais serão pedidos os seguintes dados:

•

Nome completo;

•

Data de nascimento;

•

Número do documento de identidade (RG);

•

Número do cadastro de pessoa física (CPF);

•

Endereço (Bairro, Rua, número, complemento, CEP);

•

Telefone fixo para contato;

•

Telefone alternativo para contato (podendo ser celular);

•

Endereço eletrônico (e-mail);

•

Nome do responsável legal (se menor de idade);

•

Dados Socioeconômicos: renda total da casa, número de moradores da
residência, entre outras informações que possam ser pertinentes.

5. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NECESSÁRIOS

5.1. Os seguintes documentos abaixo apresentados devem ser entregues nos
locais indicados nos itens 2.1 e 2.2
• CPF;
• RG.;
• Comprovante de residência;
• Histórico escolar ou declaração do ensino médio;
• Holerite (ou documento equivalente) de todos os moradores da residência para
comprovação da renda;
• Apresentação da carteira de trabalho para os integrantes da família que se
encontram na situação de desemprego ou declaração de autônomo para
trabalhadores liberais.

Observação: O modelo de declaração de autônomo está disponível no link abaixo:
https://drive.google.com/file/d/1uhSTtLpXDzbza8aybSytCiGF-qVDhv1P/view?usp=sharing

5.2. Para a entrega dos documentos na inscrição presencial é necessário o
`comparecimento do aluno interessado na vaga e do responsável legal pelo
mesmo em caso de estudante menor de 18 anos completos.

6. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

6.1. O Cursinho Pré-Universitário Ferradura divide suas 210 vagas da seguinte
maneira:

•

160 vagas para a turma noturna de Bauru com aulas das 19h às 23h.

•

50 vagas para a turma noturna de Pederneiras com aulas das 19h às 22h.

6.2.O aluno deverá se inscrever apenas uma vez e em apenas um período
devendo escolher de acordo com o que tem disponibilidade, pois não será possível
realizar

alterações

no

período

desejado

ao

longo

do

processo.

