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EDITAL DE SELEÇÃO 2015.2 

Curso Pré-Vestibular: “Uma Iniciativa Democrática de Alcance Social” 

UNESP - Campus Experimental de Registro 

 

Abertura do processo seletivo para alunos que frequentarão o 

Cursinho Pré-Vestibular da UNESP de Registro – Conteúdo, durante o ano de 

2015. 

 

I - Do Curso Pré-Vestibular 

 

Publico alvo – alunos que: 

1. Tenham concluído o Ensino Médio em escola pública, ou em escola particular, 

neste último caso com bolsa integral. 

2. Estejam regularmente matriculados no terceiro e segundo ano do Ensino Médio 

durante o ano de 2014/2015 em escola pública ou em escola particular, neste 

último caso com bolsa integral. 

3. Comprovem que, em razão da sua situação socioeconômica, encontram-se 

impossibilitados de custear um Curso Pré-Vestibular privado. 

 

 

Vagas – serão oferecidas 30 vagas para ingressarem em uma turma. 

 

 

O curso será totalmente gratuito (aulas e material) e oferecido em dois bimestres 

durante o período de agosto a novembro de 2015 com início das aulas previsto 

para o dia 10 de agosto de 2015. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-

feira durante o período noturno, das 18:30 às 22:20 horas, no prédio da UNESP, 

localizado à Rua Nelson Brihi Badur, 430, Vila Tupy, Registro/SP, havendo 

possibilidade de ocorrer aulas e simulados aos sábados ou domingos. 
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II – Dos Procedimentos para Inscrição 

 

Inscrição – Os interessados deverão efetuar sua inscrição no período de 27 de 

maio a 30 de junho de 2015 pelo enderço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/18S_pHMWCGkQFPG2zuvjiKScfPZ2xgZ-

mgbtkcGtUyCA/viewform?usp=send_form, posteriormente à inscrição, 

TODOS os candidatos deverão enviar uma cópia escaneada dos seguintes 

documentos, para cursinhoconteudo@gmail.com: 

 

 Documento de identificação do candidato (RG e CPF); 

  Comprovante de conclusão do Ensino Médio em escola do sistema público de 

ensino (municipal, estadual ou federal) ou Fundação Bradesco ou escola 

particular, neste último caso com comprovação de bolsa integral durante todo 

o período; 

 Comprovante de matrícula para alunos que irão cursar o terceiro ano do 

Ensino Médio durante o ano de 2014/2015, em escola do sistema público de 

ensino (municipal, estadual ou federal) ou Fundação Bradesco ou escola 

particular, neste último caso com comprovação de bolsa integral; 

 Histórico escolar do ensino médio; 

 duas fotos 3 x 4; 

 Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone ou IPTU). 

 RG ou Certidão de Nascimento de todas as pessoas que dependem 

exclusivamente da renda familiar declarada. 

 Comprovante atual de renda familiar (consultar opções de relação abaixo). 

https://docs.google.com/forms/d/18S_pHMWCGkQFPG2zuvjiKScfPZ2xgZ-mgbtkcGtUyCA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/18S_pHMWCGkQFPG2zuvjiKScfPZ2xgZ-mgbtkcGtUyCA/viewform?usp=send_form
mailto:cursinhoconteudo@gmail.com
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 Declaração de imposto de renda ano base 2014 ou da isenção do imposto de 

renda; 

 Para autônomos e trabalhadores em atividades informais, declaração 

assinada pelo próprio, contendo: nome, atividade que desenvolve, local onde 

a executa, telefone, há quanto tempo a exerce e renda bruta mensal 

(original); 

 Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras fontes, referente à 

aposentadoria, auxílio doença, pensão, pecúlio, auxílio reclusão e 

previdência privada; 

 Recibo de seguro-desemprego e do FGTS; 

 Comprovante do valor da pensão alimentícia. Na falta deste, extrato ou 

declaração de quem a concede, especificando o valor; 

 Comprovantes de benefícios concedidos por Programas Sociais; 

 Declaração da pessoa que lhe concede ajuda financeira contendo: nome, 

endereço, telefone, valor concedido e finalidade (original). 

 

Observações: 

- O candidato que não apresentar todos os documentos requeridos não terá sua inscrição 

efetivada. 

- Omissão ou falsidade de informações pertinente a este processo seletivo resultará em 

exclusão do processo. O Artigo 299 do Código Penal dispõe que é crime “Omitir em 

documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 

declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com fim de prejudicar, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante”. 
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- Alunos do ano anterior que ultrapassaram limite de faltas permitidas ou que desistiram 

das aulas e não informaram seu desligamento ficam vetados de se inscreverem neste 

ano no processo seletivo. 

 

III - Dos critérios de seleção 

 

Etapa I - Prova de seleção (vestibulinho) a ser realizada em 05 de julho de 2015 

das 13 às 18 horas na unidade da UNESP, localizada à Rua Nelson Brihi Badur, 

430, Vila Tupy, Registro/SP. 

Por meio da análise do desempenho no vestibulinho serão classificados os 

primeiros 50 candidatos para participar da Etapa II do processo seletivo. 

 

Etapa II – Seleção socioeconômica por meio de análise da renda per capta do 

candidato. Nesta etapa poderá ser realizada visita à residência do solicitante como 

instrumento de comprovação da situação socioeconômica declarada. Por meio 

desta etapa serão selecionados os 30 candidatos aprovados. 

 

Observação: 

Em caso de empate entre candidatos em qualquer das etapas do processo seletivo será 

selecionado o candidato que tiver a maior média de notas, verificada por meio do histórico 

escolar do Ensino Médio. 

 

IV - Da divulgação dos resultados 

 

As listas dos candidatos Classificados na Etapa I e Aprovados na Etapa II dos 

Critérios de Seleção serão divulgadas no endereço www.registro.unesp.br e 

http://cursinhoconteudo.blogspot.com a partir do dia 27 de julho de 2015 e também 

http://www.registro.unesp.br/


Campus Experimental de Registro  
 

R. Nelson Brihi Badur, 430 – Vila Tupi CEP 11900-000 Registro SP 
Tel (13) 3828.2900 

por meio de editais fixados na unidade da UNESP localizada à Rua Nelson Brihi 

Badur, 430, Vila Tupy, Registro/SP. 

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão responsável pelo processo 

seletivo.  

 

Programação 

Etapas Períodos em 2015 

Inscrição 

 
27 de maio à 30 de junho 

Vestibulinho 

 
05 de julho das 13 às 18 h 

Documentação Até 30 de junho 

Divulgação dos Aprovados 

 
27 de julho 

*início das aulas: 10/08/2015 

Registro, 11 de maio de 2015. 

Prof. Dr. Ronaldo Pavarini 

Coordenador docente do Cursinho Pré-Vestibular 

                                                                               Campus Experimental de Registro 

 

Beatriz Pimentel 

Coordenador discente do Cursinho Pré-Vestibular 
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Priscila Ayana Sakata 

Vice-Coordenador discente do Cursinho Pré-Vestibular 
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