
 

Edital 01/ 2019 

 

ABERTURA DE VAGAS PARA O CURSINHO PRÉ VESTIBULAR POPULAR 

COMUNITÁRIO DA ADUF (CURSINHO DA ADUF) 

 

 

O Sindicato dos Professores da Universidade Federal da Grande Dourados 

(ADUF-Dourados), torna pública a abertura das inscrições para preenchimento das 

vagas para o CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR POPULAR COMUNITÁRIO DA 

ADUF (CURSINHO DA ADUF).  

O cursinho tem como objetivo atender estudantes e egressos exclusivamente 

de escola pública, com cotas voltadas para populações em maior vulnerabilidade 

econômica, social, étnica e de orientação sexual. 

 

I Do Objeto 

 

1.1.  Serão 140 vagas distribuídas em duas escolas da Rede Estadual, sendo elas a 

Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo e a Escola Estadual Professor 

Alicio Araujo. Cada uma das Escolas terá duas salas de 35 alunos. 

1.2. Destas vagas, 80 vagas serão disponibilizadas para estudantes que já 

concluíram o ensino médio e não estão sendo atendidos pela rede e 60 vagas para 

estudantes do ensino médio, com prioridade para estudantes das escolas 

participantes. 

II Das Inscrições 

 

2.1 As inscrições serão realizadas entre os dias 08 à 12 de abril de 2019.  

2.2 Das 16:00 às 20:00 horas nos dias 08 e 09 de abril serão realizadas inscrições 

na Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo localizada na Avenida Weimar 

Gonçalves Torre, 3447, Vila Maxwell. 

2.3 Das 16:00 às 20:00 horas nos dias 10 e 11 de abril serão realizadas inscrições 

na Escola Estadual Alicio Araujo localizada na Rua José Luis da Silva, 3020, 

Conjunto Habitacional Terra Roxa. 

2.4 Das 11:00 às 19:00 horas no dia 12 de abril serão realizadas inscrições na sede 

da ADUF Dourados localizado na rua Passos Fundos, 290, Jardim Universitário. 



 

2.5 Para realização da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes 

documentos: 

         1 Ficha de Inscrição preenchida (Anexo I deste Edital); 

         1 Questionário socioeconômico preenchido (Anexo II deste Edital), 

juntamente com comprovantes de renda de todos os moradores da residência 

e comprovantes de todos os gastos da residência. 

         1 Cópia do RG; 

         1 Cópia do CPF; 

         1 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

         1 Cópia do Diploma e/ou Histórico Escolar do Ensino Médio; 

        1 Atestado de matrícula constando: Nome da instituição; nome do aluno, 

turno e turma (específico para estudantes do ensino médio em 2019). 

         1 Cópia de Comprovante de Residência. 

2.6. Em caso de inscrição por terceiro, escrever carta de próprio punho autorizando 

a pessoa a inscrevê-lo. 

2.7. No caso de inscrição de menor, uma carta de autorização para inscrição e 

eventual frequência no cursinho pelo pai ou responsável legal. 

2.8. A documentação deve ser entregue dentro de um envelope, com o nome 

completo do participante dentro do prazo de inscrição. 

 

 III Dos critérios de seleção eliminatórios 

 

3.1. Ter cursado o ensino fundamental integralmente em escola pública; 

3.2. Ter cursado ou estar cursando o ensino médio integralmente em escola pública; 

3.3.Ter renda por residente da casa inferior a R$ 1.497,00 (1,5 salário mínimo, 

tomando o salário mínimo referência em R$ 998,00). 

 

IV Dos critérios classificatórios 

 

4.1. Será oferecida para cada uma das duas escolas 40 vagas para quem já 

concluiu o ensino médio e 30 vagas para estudantes que ainda estão cursando. 



 

4.2. Metade das vagas (50%) será de cotas reservadas para populações em maior 

vulnerabilidade econômica, social, cultural,moral, étnica e de orientação sexual tais 

como: indígenas, assentados, quilombolas, regiões de baixo IDH, comunidade 

LGBT ou alguma deficiência física comprovada. Cotas voltadas para populações em 

maior vulnerabilidade econômica, social, étnica e de orientação sexual. 

4.3. Para as vagas de estudantes que já concluíram o ensino médio: 

4.3.1. Ampla concorrência (20 - vagas) - atendendo os critérios de estudo 

integral em escola pública e renda conforme item 3.3 deste edital. 

4.3.2. Cotas (20 vagas) - ser autodeclarado negro, pardo, indígena, 

quilombola, assentado ou pertencente ao grupo LGBT* (Lesbica, gay, 

bissexual, transsexual e travestis) ou deficiente físico 

4.4. Para as vagas de estudantes que ainda estão no ensino médio: 

4.4.1. Das 30 vagas disponíveis, 15 serão reservadas exclusivamente para as 

escolas Menodora Fialho de Figueiredo e Alicio Araujo. 

4.4.2. A distribuição das vagas seguirão os seguintes critérios de prioridade: 

1º  Estar cursando o terceiro ano do ensino médio 

2º  Estar cursando o segundo ano do ensino médio 

3º  Estar cursando o primeiro ano do ensino médio 

  

V Da lista de espera 

 

5.1. Serão encaminhados à lista de espera os inscritos que se enquadrarem nos 

critérios do Item III, obedecendo os critérios de classificação e cotas para a seleção 

das vagas.  

5.2. Na ausência de candidatos nos critérios de populações em vulnerabilidade, as 

vagas poderão ser disponibilizadas em ampla concorrência simples. 

5.3. Para os casos de empate na avaliação socioeconômica, as vagas serão 

definidas por sorteio. 

VI Da análise dos critérios 

 

6.1. O processo seletivo será coordenado pela Diretoria do Sindicato dos 

Professores da Universidade Federal da Grande Dourados (ADUF-Dourados), em 



 

que a avaliação e execução da análise ficará à cargo do corpo de voluntários do 

Cursinho.  

6.2. A ata final deverá ser respaldada em assembléia do Sindicato e poderá haver 

interposição de recursos do resultado do edital por parte dos candidatos, a ser 

avaliado pela diretoria, que realizará consulta ao corpo de voluntários responsáveis 

pela análise. 

VII Do resultado  

 

7.1. O resultado da seleção e a chamada para as matrículas serão divulgadas no 

Site do Sindicato dos Professores da Universidade Federal da Grande Dourados 

(ADUF - Dourados) - http://adufdourados.org.br/ , na aba Cursinho, no dia 22 de 

abril de 2019. 

 

VIII Do início das aulas 

 

8.1. As aulas terão início no dia 23 de abril de 2019 na Escola Estadual Menodora 

Fialho de Figueiredo e na Escola Estadual Professor Alicio Araujo, com 

funcionamento das 19:00 às 22:00 horas. 

8.2. A alimentação ficará por conta dos estudantes, mas a coordenadoria 

administrativa do cursinho poderá organizar arrecadação de recursos para compra 

de lanche. 

8.3. O cursinho será gratuito, mas o aluno não poderá faltar mais do que 25% das 

aulas no mês, sob pena de desligamento e convocação de estudantes em lista de 

espera. Estamos buscando patrocínio junto a sindicatos e “crossfunding” para 

financiar o material on line e impresso. 

8.4 É obrigatório o uso da camiseta e da carteirinha de identificação, sendo a 

carteirinha custeada pelo Cursinho Popular Aduf e a camiseta custeada pelos 

alunos em parceria com o Cursinho Popular Aduf. 

 

 

 

 

http://adufdourados.org.br/


 

IX Dos Casos Omissos 

 

9.1. Os casos omissos relativos a este edital serão resolvidos pela equipe 

administrativa e professores do cursinho juntamente com, dois representantes da 

diretoria do Sindicato dos Professores da Universidade Federal da Grande 

Dourados (ADUF-Dourados). 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

     Comissão Organizadora  

   Cursinho Popular ADUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

Cursinho Pré - Vestibular Popular 

 

Ficha de Inscrição 
 

Nome Completo:   

Nome Social (se houver):   

RG nº :                              Org. Expedidor:   

CPF nº: Idade: 

  

  

Escolaridade: 

(    ) Ensino Médio Completo                       (    ) Cursando 2º Ano Ensino Médio 

 

(    ) Cursando 3º Ano Ensino Médio            (    ) Cursando 1º Ano Ensino Médio 

 

Você se 

declara: 

(     ) Indígena            (     ) Negro                (    )  Branco              (   )  Pardo 

 

(    ) Outro:________________________________ 

 

Tipo de cota 

que deseja 

se inscrever: 

( ) Ampla concorrência             ( ) Negro ou pardo   ( ) Indígena 

 

 ( ) LGBT                                ( ) Quilombola         ( ) Assentado 

Sexo: 

(    ) Masculino                 (    )Feminino 

A escola em que cursou ou cursa o Ensino Médio é: 

  

(   ) Publica integralmente   (   ) Privada Integralmente   (   ) Parte em pública e parte em privada  



 

Turno que estuda ou estudou o Ensino Médio: 

 

(  ) Matutino         (  ) Vespertino        (  ) Noturno           (  ) Integral 

A Escola que cursou Ensino Fundamental é: 

 

(   ) Publica integralmente   (   ) Privada Integralmente   (   ) Parte em pública e parte em privada  

Turno que estudou o Ensino Fundamental: 

 

(  ) Matutino         (  ) Vespertino        (  ) Noturno           (  ) Integral 

Qual meio de transporte você irá utilizar para ir às aulas do cursinho? 

 

(   ) Bicicleta      (  ) Ônibus Público       (   ) A Pé           (   ) 

outro:____________________________ 

Em que escola deseja matricular-se no cursinho? 

 

(  ) E.E Menodora Fialho de Figueiredo  

 

(  )  E.E Professor Alicio Araujo  

 

Como você ficou sabendo sobre as inscrições do Cursinho Pré- Vestibular da ADUF? 

 

(  ) Facebook   (   ) Rádio   (  ) Carro de Som   (   ) Indicação de um amigo que já fez o cursinho 

 

(  ) Indicação de um professor do cursinho       (  ) Pela sua escola    (  ) 

Outro:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Endereço de sua residência  (Rua, Avenida, Quadra, Travessa, etc.): 

  

 

N.º:      

 

        

Complemento: Bairro:            Cidade: UF: 

  

Telefone:  

Email:  

Telefone para recado:  

 

 


