EDITAL Nº 01, DE 15 DE JULHO DE 2021.
PROCESSO SELETIVO ALUNOS - CURSINHO POPULAR JAÚ
A Coordenação Geral do Cursinho Popular Jaú torna público, por meio deste Edital, as normas do
processo de seleção de alunos para o curso preparatório ENEM - Turma 2021.
1. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
1.1. Os resultados do Processo Seletivo Alunos do Cursinho Popular Jaú, Turma 2021, para o qual se
abrem inscrições neste Edital, são válidos para o ingresso no curso preparatório para o Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEM, oferecido na modalidade presencial, na cidade de Jaú/SP - Brasil.
2. DOS CANDIDATOS
2.1. Estão aptos a participarem deste Processo Seletivo jovens de baixa renda que concluíram ou
concluirão até 2021 a 3ª série do Ensino Médio (ou equivalente) em instituições públicas de ensino.
3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO E CALENDÁRIO
3.1. O calendário do Processo Seletivo fica estabelecido da seguinte forma:
Datas
19 a 28 de julho
29 de julho
30 de julho a 06 de agosto
10 de agosto

Ações
Inscrições (via internet)
Divulgação dos resultados
Matrículas
Aula Inaugural

3.2. As inscrições no Processo Seletivo Alunos do Cursinho Popular Jaú são gratuitas e deverão ser
realizadas via internet, por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição disponibilizada nos sites
https://www.mateusturini.com.br/ ou http://ahtp.org.br/ no período de 19 a 28 de julho de 2021.
3.3. O preenchimento da Ficha de Inscrição eletrônica é de responsabilidade exclusiva do candidato.
Para realizar a inscrição, o candidato deverá cumprir todas as etapas da ficha eletrônica, conforme
procedimentos a seguir:
a) Fornecer seus dados pessoais;
b) Preencher o questionário socioeconômico;
c) Indicar, caso haja, o Sistema de Reserva de Vagas (População negra e Vínculo com a instituição colaboradores, cônjuges e filhos).
d) Inserir na Ficha de Inscrição as notas registradas no Histórico Escolar referente aos componentes
curriculares de Português e Matemática ou equivalentes.
e) Indicar a preferência pela Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol).
e) Conferir todos os dados fornecidos na Ficha de Inscrição e confirmar o envio final.
3.4. O candidato deverá inserir, na ficha de inscrição eletrônica, em campo específico, as notas
registradas no Histórico Escolar referente aos componentes curriculares de Português e Matemática
ou equivalentes, considerando:
a) Para candidatos que concluíram ou concluirão Ensino Médio regular até 2021: inserir as notas
registradas no Histórico Escolar referente aos componentes curriculares de Português e Matemática
ou equivalentes obtidas na 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO.
b) Para candidatos que concluíram o Ensino Médio por meio do Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA ou equivalentes: inserir as notas registradas no

Histórico Escolar referente aos componentes curriculares de Português e Matemática ou equivalentes
que consta no certificado.
c) Para candidatos que concluíram ou concluirão o Ensino Médio na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos - EJA ou afins até 2021: inserir as notas registradas no Histórico Escolar referente
aos componentes curriculares de Português e Matemática ou equivalentes obtidas no 2º TERMO DO
ENSINO MÉDIO.
3.5. A mensuração utilizada para classificação do candidato será numérica, com dois dígitos após a
vírgula (0,00 a 10,00).
3.6. A comprovação das notas indicadas será efetuada conforme o disposto no item 4 do presente
Edital.
3.7. São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas na Ficha de Inscrição.
Dados falsos implicarão em sua automática desclassificação.
3.8. Os documentos, cujos números forem fornecidos no ato da inscrição, deverão ser os mesmos
apresentados no momento da matrícula pelos candidatos classificados.
3.9. A inscrição do candidato implicará na expressa aceitação das condições estabelecidas neste
Edital, das quais o inscrito não poderá alegar desconhecimento.
3.10. A Coordenação Geral do Cursinho Popular Jaú não se responsabilizará por solicitações de
inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, bem como falhas de
comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação que impossibilitem a transferência
de dados.
4. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E DAS NOTAS INSERIDAS NO SISTEMA
DE INSCRIÇÃO
4.1. O candidato deverá apresentar no momento da matrícula documentação que comprove a nota
inserida na Ficha de Inscrição. Caso haja divergências nas informações, serão consideradas as notas
constantes nos respectivos documentos.
4.2. Os documentos comprobatórios de escolaridade que podem ser utilizados para comprovação das
notas lançadas são:
a) Para candidatos que concluíram ou concluirão o Ensino Médio Regular até 2021: Histórico Escolar
(frente e verso) ou Declaração assinada por agente escolar da instituição de origem contendo as notas
finais dos componentes curriculares de Português e Matemática ou equivalentes da 2ª série do Ensino
Médio;
b) Para candidatos que concluíram ou concluirão o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e
Adultos - EJA ou afins até 2021: Histórico Escolar ou Declaração assinada por agente escolar da
instituição de origem contendo as notas finais dos componentes curriculares de Português e
Matemática ou equivalentes do 2º Termo do Ensino Médio;
c) Para candidatos que concluíram o Ensino Médio por meio de provas ou exames de certificação de
competências ou de avaliação de jovens e adultos decorrentes do Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA: Certificado de conclusão do Ensino Médio (frente
e verso), expedido por órgão competente, contendo as notas finais dos componentes curriculares de
Português e Matemática ou equivalentes do Ensino Médio.
4.3. Todos os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura (manuscrita, digital ou
eletrônica) do responsável da instituição, acompanhados de dados para contato.

5. DO CURSO E VAGAS
5.1. O Cursinho Popular Jaú oferece para o ano de 2021 50 (cinquenta) vagas, dentre as quais 20%
estão reservadas para candidatos auto declarados negros (10 vagas), 20% das vagas estão reservadas
para candidatos que possuam vínculo (colaboradores, cônjuges e filhos) com a Associação
Beneficente Thereza Perlatti (10 vagas) e 60% das vagas são destinadas para candidatos de ampla
concorrência (30 vagas).
5.2. Admite-se o remanejamento de vagas apenas na possibilidade do número de inscritos ser menor
que o total de vagas destinadas às reservas.
5.3. As aulas ocorrerão no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 19h00 às 22h00, e sábados,
das 07h30 às 12h30, na sede do Cursinho Popular Jaú, localizada no Anexo da Associação
Beneficente Thereza Perlatti, localizada à Praça Adolfo Bezerra de Menezes, s/n, Jaú/SP.
6. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1. A nota final de classificação do Processo Seletivo Alunos do Cursinho Popular Jaú será definida
pela média obtida com as notas dos componentes curriculares de Português e Matemática ou
equivalentes da 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO, para candidatos que já concluíram ou concluirão
o Ensino Médio até 2021.
6.2. Fica estabelecido a classificação dos candidatos por meio do rendimento escolar a partir da média
obtida com as notas dos componentes curriculares de Português e Matemática ou equivalentes.
7. DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E CONVOCAÇÃO
7.1. As listas de Classificação Geral e de Convocação seguirão o critério de classificação dos
candidatos em ordem decrescente de notas finais, até o preenchimento de todas as vagas disponíveis.
7.2. Ocorrendo empate, terá preferência o candidato que atender às condições abaixo relacionadas,
que constituem os critérios adotados para desempate, respeitando a seguinte ordem:
a) candidatos egressos do Ensino Médio formados no ano de 2020;
b) candidatos cursando a 3ª série do Ensino Médio no ano de 2021;
c) maior nota em Português ou equivalente;
d) maior nota em Matemática ou equivalente;
e) menor renda per capita informada;
f) sorteio;
7.3. A lista de Classificação Geral será divulgada nos sites https://www.mateusturini.com.br/ ou
http://ahtp.org.br/ no dia 29 de julho de 2021.
7.4. Não serão fornecidas informações a respeito das listas por telefone, por carta ou por e-mail.
7.5. A primeira lista de Convocação será divulgada no dia 29 de julho de 2021 com o total de 50
nomes.
7.6. Caso as vagas oferecidas não sejam preenchidas pelos candidatos convocados na primeira lista
divulgada, outras poderão ser divulgadas nos sites https://www.mateusturini.com.br/ ou
http://ahtp.org.br/ após o dia 29 de julho de 2021.

7.7. A convocação para matrícula dos candidatos classificados no Processo Seletivo Alunos do
Cursinho Popular Jaú será realizada por meio de lista elaborada com base na classificação obtida
pelos candidatos, por ordem decrescente de notas finais, até o limite das vagas oferecidas.
8. DA DESCLASSIFICAÇÃO
8.1. Será desclassificado do presente Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou tentar utilizar em qualquer etapa do Processo Seletivo meio fraudulento em benefício
próprio ou de terceiros;
b) Fizer declaração falsa ou não comprovar qualquer informação do formulário de inscrição;
c) Ter pontuação inferior a nota 5,00.
8.2. Não serão divulgadas, em hipótese alguma, as notas dos candidatos desclassificados.
9 - DA MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS
9.1. As matrículas dos candidatos classificados no Processo Seletivo Alunos do Cursinho Popular Jaú
acontecerão entre os dias 30 de julho e 06 de agosto de 2021, na sede do Cursinho Popular Jaú,
localizada no anexo da sede da Associação Beneficente Thereza Perlatti, mediante agendamento
prévio com a Secretaria Acadêmica do cursinho.
9.2. Será necessário apresentar a cópia e o documento original para a efetivação da matrícula:
a) RG e CPF;
b) Comprovante de endereço (conta de água, luz, etc.);
c) Comprovante de proveniência de escola pública. São válidos: Declaração de matrícula (para
candidatos regularmente matriculados em instituições de ensino da rede pública), Certificado de
Conclusão ou Histórico Escolar do Ensino Médio de instituições da rede pública de ensino;
d) para os candidatos concorrentes às vagas reservadas, termo específico declarando pertencimento à
uma das categorias de reserva de vagas (População negra ou Vínculo com a instituição colaboradores, cônjuges e filhos).
9.3. Os que não comparecerem na data estabelecida ou não levarem as documentações exigidas serão
considerados desistentes. As vagas decorrentes serão utilizadas para convocações posteriores,
divulgadas nos sites https://www.mateusturini.com.br/ ou http://ahtp.org.br/.
10. DA EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO
10.1. São condições para a desclassificação do candidato deste Processo Seletivo:
a) Não apresentar corretamente os documentos exigidos para a inscrição neste Processo Seletivo ou
para a matrícula no cursinho.
b) Apresentar dados falsos, incorretos ou incompletos no preenchimento do formulário de inscrição.
c) Não atender às normas deste Edital.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. As aulas do Cursinho Popular Jaú terão início com a aula inaugural no dia 10 de agosto de
2021, às 19h00, na sede do cursinho.
Jaú, 15 de julho de 2021
Antonio Aparecido Rossi
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