SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA REDENTOR
FACULDADE REDENTOR

EDITAL PARA VAGA NO PROJETO “ENEM PARA TODOS”

Pelo presente edital ficam estabelecidas as regras para a vaga no projeto “ENEM
PARA TODOS”, oferecido pela Faculdade Redentor:
Definição:
O “ENEM PARA TODOS” consiste em um projeto, elaborado pelo serviço social,
do Departamento CASA (Coordenadoria de Atendimento e Suporte ao Aluno),

da

Faculdade Redentor com o objetivo de oportunizar à alunos de escolas públicas oficinas de
preparação para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Objetivos:
• Oferecer oficinas permanentes de Português, Matemática, Redação e Motivação;
• Oferecer Orientação Profissional para os estudantes que estiverem em dúvida na
escolha do curso superior;
• Contribuir para o surgimento e a promoção da autossuficiência dos estudantes;
• Socializar informações sobre financiamentos estudantis e como utilizá-los.
Período do projeto:
O projeto acontecerá no período de 22 de agosto de 2015 a 22/10/2015.
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As oficinas de preparação para o ENEM acontecerão obedecendo a seguinte
dinâmica:
Oficinas
Horário*
Dia
Português

14h-17h

Segunda-feira a quarta-feira

Matemática

14h-17h

Segunda-feira a quarta-feira

Redação

14h-17h

Segunda-feira a quarta-feira

Atividade Grupal (Tópicos Especiais):

14h ás 16h

Quinta-feira

13h às 18h

Sexta-feira

 Orientação Profissional;
 Habilidades Cognitivas;
 Motivação;
 Orientação a respeito das Políticas Educacionais
e formas de financiamento Estudantil.
Monitoria de Português e Matemática

Processo Seletivo:
Inscrição:
Poderão inscrever-se alunos matriculados na rede pública de ensino, no mínimo há
três anos, obedecendo os seguintes critérios:
Critérios de Seleção:
 Estar cursando a 3ª série do Ensino Médio; (3,0)
 Ter realizado o vestibular na Faculdade Redentor, no ano de 2015; (4,0)
 Possuir renda familiar de até 1 salário e ½ /per capita; (3,0)
Documentação exigida:
 Declaração escolar que comprove a matrícula do aluno no período de, no mínimo,
três anos na rede pública de ensino;
 Declaração escolar que comprove a matrícula do aluno na 3ª série do Ensino Médio;
 Comprovante de participação no vestibular na Faculdade Redentor, no ano de 2015;
 Comprovante de renda familiar conforme critérios de seleção.
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CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
a) Maior nota na disciplina de português no segundo bimestre do ano corrente, na
escola de origem, comprovada por meio de boletim escolar;
b) Maior nota na disciplina de matemática no segundo bimestre do ano corrente, na
escola de origem, comprovada por meio de boletim escolar;
c) Possuir renda familiar de até 1 salário e ½ /per capita;

CRONOGRAMA DO CONCURSO:
Inscrições e entrega dos documentos: 20/07/2015 a 14/08/2015
Resultado: 20/08/2015
Início do projeto: 24/08/2015
Local: Faculdade Redentor (Departamento CASA)
Período do contrato: 24/08/2015 a 22/10/2015

