EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARTICIPANTES PARA O CURSINHO
POPULAR DARCY RIBEIRO
Edital 2017
O Cursinho Popular Darcy Ribeiro (CPDR) torna público, por meio deste edital,
a oferta de vagas para discentes de escolas da rede pública da cidade de
Divinópolis e Região.
Busca-se implementar um Curso Preparatório para o ENEM popular e gratuito
na cidade de Divinópolis, ampliando as chances de acesso ao ensino superior
por parte de estudantes da rede pública.
1. Objetivos e atribuições:
Os estudantes deverão manter a assiduidade mínima a ser estipulada
pelo regimento interno do curso, sob pena de desligamento do projeto,
como também fornecer feedbacks para a equipe sobre o andamento do
curso;
Aos selecionados caberá comparecer à reunião de abertura que
acontecerá no Auditório da UFSJ Campus CCO, no dia 08/05/2017 às
19h com a presença dos pais/responsáveis ou com a cópia da Carteira de
Identidade (RG) dos pais/responsáveis, assinada e datada. Em paralelo,
ocorrerá a assinatura do termo de compromisso.
A falta do candidato nessa reunião será encarada como desistência, e a
vaga será automaticamente do próximo classificado na lista de espera;

2. Da distribuição das vagas:
São ofertadas 45 vagas, distribuídas em:
Número de vagas: 45 vagas.
Turno: Tarde.
Horário de segunda a sexta: 13h20 às 18h00.
Endereço: UEMG – Divinópolis. Av. Paraná, 3001 – Jardim Belvedere.

3. Dos requisitos:
3.1. Estar regularmente matriculado no 3° ano do Ensino Médio em
escola da rede pública de ensino;
3.2. Pretender realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em
2017;
3.3. Ter disponibilidade de horário para participar do curso em horário
vespertino.
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4. Documentos necessários:
O candidato deverá apresentar a cópia dos seguintes documentos
no dia da aula inaugural:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

RG do candidato. Caso o candidato tenha idade inferior a 18 anos,
apresentar junto o RG do responsável legal;
Comprovante de matrícula no 3° ano do Ensino Médio em escola
pública do município de Divinópolis;
Comprovante de endereço;
Comprovante de cadastro no CadÚnico ou Bolsa Família, Cópia do
cartão do Programa Social em questão (Bolsa Família, Renda
Cidadã, Renda Mínima, se houver);
Carteira de Trabalho do responsável legal: tirar cópia das páginas
de identificação do trabalhador, último contrato de trabalho e
página seguinte em branco; se a Carteira de Trabalho nunca foi
assinada deve ser apresentada a cópia das páginas de
identificação do trabalhador e a cópia da primeira página onde se
registra o primeiro contrato de trabalho;
Contracheque ou holerite dos últimos três meses;
As cópias dos documentos comprobatórios não serão devolvidas
ao estudante.

5. Do processo de seleção:
As vagas serão preenchidas de acordo com a seguinte ordem de
preferência:
5.1. Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda
familiar bruta por pessoa igual ou inferior a 1,5 salário mínimo ou
cuja família esteja cadastrada no Cadastro Único e que tenham
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
5.2. Candidatos com renda familiar bruta por pessoa igual ou inferior a
1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino
médio em escolas públicas.
5.3. Demais candidatos (as).
Em caso de empate, a inscrição realizada mais antecipadamente terá
preferência.

6. Das inscrições:
As inscrições serão realizadas através do formulário on-line disponível
no site: http://cpdr.com.br/inscricao.
As cópias dos documentos comprobatórios deverão ser entregues na
aula inaugural que acontecerá na UFSJ em Divinópolis dia 08/05/2017
às 19h.
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7. Cronograma:
ATIVIDADES
Publicação do presente edital.
Período de inscrição
Período de análise dos documentos
Divulgação dos resultados
Assinatura do termo de compromisso e início
das aulas
Divulgação da Lista de espera

DATAS
24/04/2017
24/04/2017 a
01/05/2017
01/05/2017 a
03/05/2017
04/05/2017
08/05/2017
15/05/2017

8. Disposições finais:
O presente edital destina-se a todas as pessoas interessadas em
participar como estudantes no Cursinho Popular Darcy Ribeiro.
O resultado estará disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://cpdr.com.br/alunos a partir do dia 04/05/2017. Os alunos
selecionados também receberão, por e-mail, informações sobre o
resultado.
Casos omissos a esse edital serão analisados posteriormente pelo corpo
administrativo do projeto.

Divinópolis, 24 abril de 2017.
www.cpdr.com.br
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