
                                                                
  

EDITAL PARA INSCRIÇÕES NO CURSINHO  
PRÉ-UNIVERSITÁRIO UNESP/ASSIS 

PROCESSO SELETIVO – 1º SEMESTRE DE 2021 
 
Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de candidatos a 200 vagas no Cursinho Pré-
Universitário UNESP/Assis, com ingresso no 1º semestre de 2021.  
 
 
I. Inscrições  

1) As inscrições serão realizadas pela internet, por meio do seguinte eletrônico: 
https://www.assis.unesp.br/#!/extensao/cursinho, aba Processo Seletivo – Edital 2021.  

2) O período de inscrições será de 22 de fevereiro a 05 de março de 2021, das 8h às 23h59.  

3) Não há taxa de inscrição.  

4) Apenas estão aptos a participar do Processo Seletivo – 1º Semestre – 2021 aqueles que 
cursam o segundo ou terceiro ano do ensino médio em 2021 e/ou aqueles que já tiverem 
concluído o ensino médio.  

 
 
II. Distribuição das vagas  

1) No Polo Unesp serão oferecidas 200 vagas.  

 

III. Estruturação do Processo Seletivo - 2020  

1) O Processo Seletivo será composto por DUAS etapas sendo AMBAS OBRIGATÓRIAS.  

a) Primeira Etapa – Inscrições no site de 22 de fevereiro a 05 de março de 2020.  

b) Segunda Etapa – Entrega de documentação comprobatória de matrícula no 2º ou 3º 
ano do Ensino Médio, e para os concluintes, entrega de certificado de conclusão do 
Ensino Médio. *O envio dessa documentação será feita exclusivamente através do 
email cursinho@assis.unesp.br.  

- Candidatos provenientes de escola privada só serão aceitos, caso usufruam de bolsa 
de estudos. Essa informação precisa ser comprovada, por meio de documentação, 
fornecida pela própria escola.  

*A documentação comprobatória deverá ser entregue via email cursinho@assis.unesp.br 
até no máximo dia 09/03/2021. 

2) Todas as informações solicitadas devem ser obrigatoriamente fornecidas. 

3) As informações fornecidas pelos candidatos não serão divulgadas.  

 

IV. Da classificação  

1) Serão considerados classificados para ingresso no Cursinho Unesp/Assis – Polo Unesp, os 200 
primeiros candidatos que atenderem às solicitações dispostas nas duas etapas de seleção. São 
critérios:  

mailto:cursinho@assis.unesp.br


Primeiro: Candidatos que estejam cursando ou tenham cursado o 3º ano do ensino médio em 
escola pública. 

Segundo: Candidatos que estejam cursando ou tenham cursado o 3º ano do ensino médio em 
escola particular com 100% de bolsa. 

Terceiro: Candidatos que estejam cursando ou tenham cursado o 3º ano do ensino médio em 
escola particular com bolsa parcial. 

Quarto: Candidatos que estejam cursando o 2º ano do ensino médio em escola pública. 

Quinto: Candidatos que estejam cursando o 2º ano do ensino médio em escola particular com 
100% de bolsa. 

Sexto: Candidatos que estejam cursando o 2º ano do ensino médio em escola particular com 
bolsa parcial. 

 

V. Convocações  

1) Os 200 candidatos classificados em primeira chamada serão convocados em lista a ser 
divulgada no site da Unesp: https://www.assis.unesp.br/#!/extensao/cursinho, aba Processo 
Seletivo – 1º Semestre – 2021, no dia 12 de março de 2021, a partir das 17h. 

2) Os demais candidatos irão compor uma lista de espera, sendo chamados para as vagas 
remanescentes de acordo com a distribuição, prioridades e exclusividades das vagas entre os 
polos.  
 

 
VI. Divulgação da lista de convocados  

1) Cabe inteiramente ao candidato informar-se sobre sua classificação.  

3) A Lista de Convocados em Primeira Chamada será divulgada no dia 14/03/2021, a partir das 
17h.  

4) A Lista de Convocados em Segunda Chamada será divulgada no dia 30 de março de 2021, a 
partir das 12h.  

5) As demais chamadas serão realizadas via e-mail, telefone ou whatsapp.  
 
 

VII. Matrícula  
 

1) A matrícula dos Convocados em Primeira Chamada será realizada no dia 15/03/2021 no horário 
de aula. 

 

VIII. Período Letivo  

1) O período letivo tem início em 15 de março e término em 30 de novembro de 2021. 

2) As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 19h00 às 21h15, via plataforma 
online até que perdure o tempo de pandemia.  

3) A tolerância máxima de atraso é de 10 minutos.  

4) Eventualmente, poderão ser ministradas aulas complementares em horários diferentes.  
 

 
IX. Disposições finais  

1) Se houver retorno às aulas presenciais, o Cursinho Pré-Universitário UNESP/Assis se exime de 
quaisquer despesas decorrentes de viagens e estadias de alunos em Assis - SP. 



2) É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das convocações, dos avisos e 
resultados oficiais, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  

3) Toda menção de horários deste edital e em outros atos decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília.  

4) O Cursinho Pré-Universitário UNESP/Assis não se responsabilizará por qualquer documento.  

5) Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela coordenação do Cursinho Pré-
Universitário UNESP/Assis.  
 

 

 


