
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tailândia

Coordenação do Cursinho Popular

EDITAL  Nº  001-2016  CURSINHO  POPULAR  DE  TAILÂNDIA  -  CPT

POPULAR  PROCESSO  DE  INSCRIÇÃO  2016  PARA  CANDIDATOS  AO

CURSO PRÉ- UNIVERSITÁRIO POPULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

TAILÂNDIA

A Prefeitura Municipal  de Tailândia -  PMT, através de parceria  firmada com

Governo do Estado por meio do Pacto Pela Educação do Pará - torna público o

processo  de  inscrição  para  o  preenchimento  de  240  vagas  ao  Curso  Pré-

Universitário Popular. As normas e instruções para ingresso estarão disponíveis

no presente edital 001. 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O Curso Pré-Universitário Popular, se destina a preparar jovens e adultos

para o processo seletivo das instituições de nível superior e para a prova do

ENEM. 

1.2 Poderão se inscrever alunos com ensino médio concluído ou que estejam

em  fase  de  conclusão  em  2016  e  advindos,  exclusivamente,  de  escolas

públicas.  Entende-se  por  escola  pública  aquela  cuja  procedência  seja

municipal, estadual ou federal, supletivos ou projetos de educação para jovens

e adultos e que sejam gratuitos. 

1.3 O Curso tem início em março de 2016 e a data relativa ao término do

cursinho será adaptado ao período das provas do ENEM, ainda não fixado

pelos órgãos competentes: Ministério da Educação –MEC/ Instituto Nacional de

Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira-  INEP. Os  alunos  serão

informados desta data assim que esta for divulgada oficialmente. 

1.4 As aulas serão ministradas na EEEM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, Rua

Florianópolis, 92. Bairro Novo – Tailândia – Pará -  Cep: 6865-000. 



1.5 As aulas serão ministradas no horário de 7h 30min às 19h 30min (sábado e

domingo), compreendendo duas turmas de 120 alunos cada. 

1.6  A  inscrição  do  candidato  implicará  no  conhecimento  e  aceitação  das

normas e condições estabelecidas neste Edital. 

II - DAS VAGAS 

2.1 O  Curso  Pré-Universitário  Popular  estará  disponibilizando  240  vagas,

sendo  50%  destinadas  a  alunos  que  estão  regularmente  matriculados  e

frequentando o 3º ano do Ensino Médio na escola pública, para os candidatos

inscritos e que atenda o presente edital, distribuídas entre as duas turmas com

aulas ministradas no período diurno no final de semana. 

III -  INSCRIÇÕES 

 As inscrições dos candidatos deverão seguir os seguintes procedimentos:  

3.1  Para  se  inscrever  o  candidato  deverá  comparecer  a  EEEM  SÃO

FRANCISCO DE ASSIS na data estipulada pela edital, preencher  formulário

próprio. 

3.2  Processo  Seletivo:  será  constituído  da  aplicação  de  uma  prova  de

matemática formada de conteúdos do 2º ano do Ensino Médio, uma redação

dissertativa argumentativa e o preenchimento do formulário socioeconômico. A

prova de matemática contará com 05 (cinco) questões de múltiplas escolhas.

IV -  EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

 A  matrícula  deverá  ser  realizada  pelo  aluno,  não  será  aceito

procuradores,
 Alunos menor de idade serão matriculados pelo responsável legal
 O  candidato  classificado  que  não  comparecer  na  data  de  matrícula,

perderá  a  vaga.  Neste  caso  será  chamado  o  primeiro  candidato  do

cadastro de reserva;
 O cadastro de reserva será formado pelo candidatos que realizaram o

processo seletivo e não foram classificados dentro do número de vagas. 

4.1  DOCUMENTAÇÃO exigida no ato da matrícula: 

 Declaração que cursa o último ano do Ensino Médio, se estudante;
 Comprovante de identidade (cópia)  



 Comprovante de conclusão do ensino médio ou histórico escolar (cópia);
 Comprovante de endereço do município de Tailândia – Pará, em seu

nome ou do responsável legal;
 (uma) foto 3X4.


V – DAS AULAS, ALUNOS E PROFESSORES

5.1 – As aulas acontecerão na EEEM São Francisco de Assis num ambiente

adequado para todos os alunos;

5.2  –  O aluno deverá  frequentar  75% das aulas,  senão correrá  o  risco  de

perder a vaga;

5.3 – Todos os professores são formados na área específica que ministrará

aulas

5.4 – Os professores utilizarão a metodologia de conteúdo ampliado, ou seja,

será capaz de ministrar todos os assuntos até a data da prova do ENEM;

5.5 – Para uma melhor compreensão do contexto atual no Pará, Brasil e no

Mundo, serão ministradas palestras por profissionais de diversas áreas.

CRONOGRAMA 

DIVULGAÇÃO A PARTIR DE 22/02/16

INSCRIÇÃO 07 A 09 DE MARÇO 2016

PROCESSO SELETIVO 13 DE MARÇO DE 2016 – 9h00

RESULTADO 16 DE MARÇO DE 2016

MATRÍCULA 17 DE MARÇO DE 2016

INÍCIO DAS AULAS 19 DE MARÇO DE 2016
TÉRMINO

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tailândia

Coordenação do Cursinho Popular
FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO: CELULAR:
ENDEREÇO COMPLETO: RG:



CPF
ESCOLA QUE TERMINOU O ENSINO MÉDIO: ANO DE NASCIMENTO

NOME DA MÃE: NATURALIDADE

QUAL CURSO SUPERIOR VOCÊ PRETENDE FAZER? SEXO: (  ) M           (  ) F

Aceito todas as regras do edital.

Assinatura do cursista
TURMA DE ESTUDO: (  ) A:SÁBADO (  ) B:DOMINGO

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tailândia

Coordenação do Cursinho Popular
FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO: CELULAR:
ENDEREÇO COMPLETO: RG:

CPF
ESCOLA QUE TERMINOU O ENSINO MÉDIO: ANO DE NASCIMENTO

NOME DA MÃE: NATURALIDADE

QUAL CURSO VOCÊ PRETENDE FAZER? SEXO: (  ) M           (  ) F

Aceito todas as regras do edital.

Assinatura do cursista
TURMA DE ESTUDO: (  ) A:SÁBADO (  ) B:DOMINGO


