Edital
CAMPUS DE BAURU.
Comunicado.
Edital 007/2018 - Curso Pré-Universitário Gratuito Primeiro de Maio.
O Curso Pré-Universitário Gratuito Primeiro de Maio, como Projeto de
Extensão Universitária da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), vinculado à
Faculdade de Engenharia da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita
Filho” - Câmpus de Bauru, torna público o processo seletivo de candidatos a “aluno
regular e lista de espera” do Curso Pré-Universitário, para ingresso em 2018,
conforme segue:
DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR GRATUITO PRIMEIRO DE MAIO
O Curso Pré-Vestibular Gratuito Primeiro de Maio é um Projeto de Extensão
Universitária, que existe desde o ano de 2000 e tem como objetivo auxiliar pessoas
sem condições de custear um curso pré-vestibular particular na difícil tarefa de
ingressar em uma universidade pública em qualquer área do conhecimento.
DA INSERÇÃO DO SISTEMA DE COTAS RACIAIS
No ano de 2018 é instaurado um sistema de cotas raciais no processo
seletivo do Curso Pré-universitário Primeiro de Maio, o qual assegurará uma
porcentagem de 20% em cada divisão de vagas descritas acima no item 2.1 para os
candidatos que se autodeclararem pretos.
Para concorrer nessa modalidade é preciso informar no ato de inscrição que
concorrerá no sistema de cotas, assinalando a opção de Cotas PI no formulário de
inscrição. Já para realizar a matrícula é necessário trazer no momento de efetivação
da
mesma
um
modelo
de
autodeclaração
presente
no
site
http://www.primeirodemaiocursinho.com.br/ com firma reconhecida em cartório, com
o documento autenticado. Ademais, após a entrega da autodeclaração e dos outros
documentos necessários, a matrícula do candidato autodeclarado negro passará por
uma comissão verificadora composta por membros dos coletivos da Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” campus Bauru, por docentes efetivos da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” campus Bauru e por
membros da coordenação do Curso Pré-Universitário Gratuito Primeiro de Maio, e
um representante da comunidade. Essa comissão verificadora terá seus integrantes
distribuídos por gênero e cor, e caso seja confirmado fraude ou falsificação na
autodeclaração a matrícula será indeferida e o candidato impedido de frequentar as
aulas no ano de 2018.
Os candidatos que optarem pela reserva de vagas concorrerá às vagas
reservadas e às vagas de ampla concorrência de maneira concomitante, de acordo
com sua classificação no processo seletivo. As vagas reservadas ao sistema de

cotas que não forem preenchidas pelos candidatos autodeclarados pretos serão
redistribuídas nas suas referentes divisões e ocupadas pela ampla concorrência.
1. Inscrição:
1.1 O candidato deverá tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para a
vaga pretendida antes de efetuar a inscrição, objetivando evitar ônus
desnecessários.
1.2 A ficha de inscrição deverá ser preenchida com informações oferecidas pelo
candidato ou responsável e implicará o completo conhecimento e a tácita aceitação
das condições estabelecidas neste edital, sobre as quais o candidato não poderá
alegar qualquer espécie de desconhecimento.
1.3 A inscrição será realizada em dois pontos, 1) na Sede do Curso Pré-vestibular
Gratuito Primeiro de Maio no Câmpus da Unesp em Bauru, de 08/01/2018 a
24/02/2018, de segunda a sexta das 10h às 21h. A sede fica na Avenida Engenheiro
Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01, Vargem Limpa. CEP: 17033-360 - Bauru - SP.
O telefone para contato é o (14) 3103-6000 – Ramal 6163; e 2) na loja Cisne
Calçados, do dia 08/01/2018 à 24/02/2018, de segunda a sexta das 10h às 18h, e
aos sábados, das 10h às 14h, localizado no endereço Rua Batista de Carvalho, 2-28
- Centro, Bauru - SP, 17010-001.
Não haverá inscrições na semana do carnaval, entre os dias 10/02/2018 e
18/02/2018.
1.4 Os candidatos que optarem pela reserva de vaga, deverão informar no ato da
inscrição.

Pré-Requisitos dos Candidatos:
1.5 Os candidatos devem estar cursando ou ter cursado a terceira série do Ensino
Médio em Escola Pública ou Escola Profissionalizantes / Centros Técnicos (ambas
públicas) ou em Escola Particular com bolsa parcial de 50% ou mais.
● São consideradas escolas públicas da rede estadual ou municipal aquelas
que são entendidas como instituições educativas, responsáveis pelo
aprendizado dos conteúdos formais, instituída e mantida, exclusivamente
pelo Poder Público.
● São consideradas escolas Profissionalizantes/ Centros Técnicos da rede
estadual ou municipal;
● São consideradas bolsas parciais de 50% ou mais aquelas vindas de escola
particular, ou seja, comprovadas por documento deve ser fornecido pela
instituição.

1.6 Não será aceito candidato que tenha concluído ensino superior ou esteja
matriculado em curso superior ou que esteja matriculado em outro cursinho
(particular ou comunitário);
1.7 Não existe limite de idade, desde que respeite os itens 1.5 e 1.6.
1.8 Caso alguma inscrição seja feita em desacordo aos itens 1.5 e 1.6, a tal poderá
ser indeferida, sem devolução da taxa de inscrição.
1.9 O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição
ou por qualquer erro e/ou omissão.
Documentos para Inscrição: os candidatos devem comparecer no posto de
inscrição portando os seguintes documentos originais:
1.10 Documento original oficial com foto, podendo ser RG, CNH ou Carteira de
Trabalho;
1.11 Comprovante de Residência original;
1.12 Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 (vinte reais) que
deverá ser paga no ato da inscrição, no posto de inscrição;
Obs: Os candidatos devem comparecer ao posto de inscrição tendo conhecimento
da escola na qual cursa o terceiro ano do Ensino Médio ou que tenha concluído. No
momento de matrícula será preciso comprovar a escola que cursou ou cursará a
terceira série do ensino médio, seja através do boletim original ou documento
específico original emitido pela direção da escola.
● As inscrições podem ser realizadas por terceiros desde que tragam os
documentos originais mencionados nos itens 1.10 e 1.11 e preencham
corretamente as informações do candidato, como a escola que o candidato
cursou ou cursará a terceira série do ensino médio, o período pretendido,
sabendo que este não poderá ser alterado, endereço e telefone (que estarão
disponíveis para eventuais necessidades).
2. Distribuição das vagas:
2.1 O Curso Pré-vestibular Gratuito Primeiro de Maio divide suas 200 vagas em dois
períodos: 100 à tarde e 100 à noite.
2.2 Para o ano de 2018, o Curso Pré-vestibular Gratuito Primeiro de Maio adotará o
sistema de cotas raciais, assegurando 20% (vinte por cento) das vagas para negros.
2.3 A distribuição de vagas por período, será da seguinte forma:
• 80% das vagas para alunos provenientes da terceira série do ensino médio regular
em escola pública; sendo 64 para ampla concorrência e 16 para reserva de cotas.

• 15% das vagas para alunos provenientes da terceira série do ensino médio de
escolas profissionalizantes ou centro técnico públicos; sendo 12 para ampla
concorrência e 3 para reserva de cotas.
• 5% das vagas para alunos provenientes da terceira série do ensino médio de
escolas particulares, mas que tenham bolsa parcial de 50% ou mais; sendo 4 para
ampla concorrência e 1 vaga para reserva de cotas.

TARDE

NOITE

PÚBLICAS

64

64

TÉCNICAS

12

12

PARTICULARES

4

4

PÚBLICAS+COTAS P

16

16

3

3

PARTICULAR+COTAS
P

1

1

TÉCNICAS+COTAS P

3.Prova objetiva:
3.1 O processo seletivo consiste em uma única fase: uma prova classificatória com
60 questões divididas nas quatro áreas do conhecimento – 15 de Linguagens,
códigos e suas tecnologias; 15 de Matemática e suas tecnologias; 15 de Ciências
da Natureza e suas tecnologias e 15 de Ciências Humanas e suas tecnologias
sendo:
-12 questões de Língua Portuguesa;
-3 questões de Inglês;
-15 questões de Matemática;
-5 questões de Física;
-5 questões de Química;
-5 questões de Biologia;
-5 questões de História;
-5 questões de Geografia;
-3 questões de Filosofia;
-2 questões de Sociologia.
3.2 A prova tem duração de 4 (quatro) horas e será realizada às 13h (horário oficial
de Brasília) no dia 25/02/2018 na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita

Filho” - Endereço: Av. Engenheiro Edmundo Carrijo Coube 14-01, Vargem Limpa.
CEP: 17033-360 Bauru – SP.
4. Do resultado final e da matrícula
4.1 O gabarito e o resultado final do processo seletivo para ingresso no Curso
Pré-vestibular Gratuito Primeiro de Maio será divulgado no dia 26/02/2018,
exclusivamente no site e nas redes sociais do projeto.
4.2 O período de matrículas será de 28/02/2018 a 02/03/2018.
4.3 A segunda chamada será realizada dias 07 e 08/03/2018, e divulgada
exclusivamente via facebook e site;
4.4 Na terceira chamada e nas demais entraremos em contato, exclusivamente, via
telefone, com 2 tentativas em horários distintos; sem resposta positiva, a lista
seguirá para o próximo nome;
4.5 Documentos para realizar a matrícula:
● Documento de identidade oficial: RG ou CNH ou Carteira de Trabalho ou
Passaporte, original;
● CPF original;
● Comprovante de residência, original e cópia;
● Declaração da escola que cursou ou cursará a terceira série do ensino
médio, seja através do boletim ou documento específico emitido e carimbado
pela direção da escola, no caso de bolsa, o comprovante também deve ser
emitido pela instituição. Esta declaração deve estar de acordo com a vaga
que o aluno informou na inscrição para o processo seletivo, original e cópia;
● 2 (duas) fotos 3x4;
4.6 A verificação presencial do sistema de cotas será no dia 03/03/2018 para alunos
da primeira chamada e no dia 10/03/2018 para os primeiros alunos da lista de
espera. Demais verificações serão agendadas via telefone, conforme demanda.
4.7 Caso o candidato não apresente um dos documentos exigidos na matrícula, ou
esteja em desacordo com os itens 1.4 e 1.5, será desligado do cursinho,
independentemente se estiver no momento da matrícula ou se o candidato já estiver
frequentando as aulas;
4.8 As aulas estão previstas para iniciar no dia 05/03/2018;
4.9 As pontuações e classificações no processo seletivo são dados sigilosos, que
não serão divulgados em qualquer hipótese, visando manter a privacidade dos
candidatos;
4.10 Caso haja necessidade de desempate, o mesmo é realizado por idade
decrescente, ou seja, o candidato mais velho é priorizado;
Observações: As datas mencionadas neste edital podem ser alteradas mediante
necessidade e decisão da coordenação do Curso Pré-Vestibular Gratuito Primeiro
de Maio. As alterações serão postadas em anexo no site e nas redes sociais como

errata. Casos aqui não mencionados também serão solucionados pela coordenação
responsável.

