Edital 05/ 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 70 vagas distribuídas em duas escolas da Rede Estadual, sendo elas a
Escola Estadual Floriano Viegas Machado e a Escola Estadual Professor Alicio
Araújo. Cada uma das Escolas terá uma sala de 35 alunos.
1.2. Destas vagas, 40 vagas serão disponibilizadas para estudantes que já
concluíram o ensino médio e não estão sendo atendidos pela rede e 30 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 26 à 30 de agosto de 2019.
2.2 Das 17:00 às 21:00 horas nos dias 26 e 27 de agosto serão realizadas
inscrições na Escola Estadual Floriano Viegas Machado localizada na Rua Ciro
Melo, 5305, Jardim Guanabara.
2.3 Das 17:00 às 21:00 horas nos dias 28 e 29 de agosto serão realizadas
inscrições na Escola Estadual Alicio Araújo localizada na Rua José Luís da Silva,
3020, Conjunto Habitacional Terra Roxa.

2.4 Das 08:00 às 17:00 horas no dia 30 de agosto 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:
 Ficha de Inscrição preenchida (Anexo I deste Edital);
 Questionário socioeconômico preenchido (Anexo II deste
Edital);
 Comprovantes de renda de todos os moradores da
residência;
 Comprovantes de todos os gastos da residência.
 Cópia do RG;
 Cópia do CPF;
 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
 Cópia do Diploma e/ou Histórico Escolar do Ensino Médio;
 Atestado de matrícula constando: Nome da instituição; nome
do aluno, turno e turma (específico para estudantes do
ensino médio em 2019).
 Cópia de Comprovante de Residência.
 Carta de autorização de i9nscrição e eventual frequência
(menores de idade), conforme item 2.7. deste edital;
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 (papel ou
plástico), 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 20 vagas para quem já
concluiu o ensino médio e 15 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 (10 - vagas) - atendendo os critérios de estudo
integral em escola pública e renda conforme item 3.3 deste edital.
4.3.2. Cotas (10 vagas) - ser autodeclarado negro, pardo, indígena,
quilombola, assentado, deficiente físico ou pertencente ao grupo LGBTQ+
(Lésbica, gay, bissexual, transsexual, travestis, Queer e demais orientações).
4.4. Para as vagas de estudantes que ainda estão no ensino médio:
4.4.1. Das 15 vagas disponíveis, 8 serão reservadas exclusivamente para as
escolas Floriano Viegas Machado e Alicio Araújo.
4.4.2. A distribuição das vagas seguirá os critérios de prioridade de estar
cursando o terceiro ano do ensino médio ou tê-lo concluído.

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 assembleia 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 03 de
setembro de 2019.

VIII Do início das aulas

8.1. As aulas terão início no dia 04 de setembro de 2019 na Escola Estadual
Floriano Viegas Machado e na Escola Estadual Professor Alicio Araújo, 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.

8.4 é obrigatório o uso da camiseta do cursinho, sendo a camiseta custeada pelos
próprios estudantes em parceria com o Cursinho Popular Aduf.

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:

Você se
declara:
Tipo de cota
que deseja se
inscrever:

(

) Ensino Médio Completo

(

) Cursando 2º Ano Ensino Médio

(

) Cursando 3º Ano Ensino Médio

(

) Cursando 1º Ano Ensino Médio

(

) Indígena

(

) Negro

(

) Pardo

(

) Outro:________________________________

( ) Ampla concorrência
( ) LGBT

(

) Branco

( ) Negro ou pardo ( ) Indígena
( ) 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 Floriano Viegas Machado
( ) E.E Professor Alicio Araújo

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:
N°:
Bairro:

Telefone com DDD:

E-mail:

Complemento: Cidade:

UF:

Telefone (s) para recado com DDD:

ANEXO II
Cursinho Popular ADUF 2019 - Questionário Socioeconômico
RECOMENDAÇÕES:
Leia COM ATENÇÃO todas as perguntas deste questionário. Não serão aceitos
questionários visivelmente rasurados ou adulterados. Havendo dúvidas sobre o
preenchimento de alguma questão, procure algum voluntário do cursinho ou
contate o e- mail: cursinhoaduf@gmail.com
Nome completo:

Data de Nascimento:
____/____/______

Endereço:

Telefone com DDD (caso possua e se houver preferencialmente WhatsApp):

Caso tenha, outra forma de contato (celular adicional, e-mail, Facebook,
etc.):

( ) Atesto a veracidade das informações contidas neste formulário e colocome à disposição para esclarecimentos quanto a detalhes e checagem das
respostas apresentadas
( ) Atesto que estou ciente dos locais, horários, condições e dos critérios de
seleção para o Cursinho Popular ADUF 2019.

ASSINATURA DA/O CANDIDATA/O:
_____________________________________________________________
RECEBIDO POR: ______________________________________________
DOURADOS, MS - Data: ____/____/2019.
Cursinho

Popular

ADUF

2019

-

Questionário

Socioeconômico

1. Em qual colégio você está ou esteve matriculado durante o Ensino Médio:
(A) Sou estudante do E.E. Floriano Viegas Machado.
(B) Sou estudante do E.E. Alicio Araújo.
(C) Fui estudante do E.E. Floriano Viegas Machado.
(D) Fui estudante do E.E. Alicio Araújo.
(E) Estudei na E. E. Floriano Viegas Machado e /ou E. E. Alicio Araújo, mas
estudo/estudei em outra instituição Privada.
(F) Não sou/fui estudante de nenhuma das escolas mencionadas mas
estudo/estudei em instituição pública ou não paga (comunitárias,
filantrópicas, etc.)
(G) Não sou/fui estudante de nenhuma das escolas mencionadas e
estudo/estudei em instituição privada com bolsa total ou parcial acima de
60% do valor regular.
(H) Não sou/fui estudante de nenhuma das escolas mencionadas e
estudo/estudei em instituição privada sem bolsa ou bolsa parcial abaixo
de 60% do valor regular.

2. Em quais cotas deseja concorrer (pode ser marcada mais de uma):
(A) Sou negra/o
(B) Sou parda/o
(C) Sou indígena
(D) LGBT
(E) Sem Terra
(F) Quilombola

(G) Assentada/o
3. Qual é o seu nível de escolaridade?
__________________________________________________________________
4. Você cursa ou já cursou a Educação de Jovens e Adultos – EJA? (Marque
apenas uma resposta)
( )Sim

( )Não

5. Qual é o nível de escolaridade do seu pai? (Marque apenas uma resposta)
(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)
(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)
(C) Ensino Médio (antigo 2º grau)
(D) Ensino Superior
(E) Especialização
(F) Não estudou
(G) Não sei
6. Qual é o nível de escolaridade da sua mãe? (Marque apenas uma resposta)
(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)
(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)
(C) Ensino Médio (antigo 2º grau)
(D) Ensino Superior
(E) Especialização
(F) Não estudou
(G) Não sei
7. Número de pessoas que residem na sua casa? (Incluindo você, seus filhos,
irmãos, parentes, amigos e agregados). (Marque apenas uma resposta).
( )2

( )3

( )4 ( )5 ( )6 ( )7 ( ) outro:_____

8. A casa onde você mora é: (Marque apenas uma resposta)
(A) Própria e quitada.
(B) Própria, ainda sendo paga.
(C) Alugada
(D) Cedida
(E) Ocupada
9. Sua casa está localizada em: (Marque apenas uma resposta)

(A) Zona rural.
(B) Zona urbana
(C) Comunidade indígena.
(D) Comunidade quilombola.
(E) Assentamento rural ou área de retomada.
10. A casa na qual reside atualmente está localizada DENTRO do MUNICÍPIO
de Dourados?
(A)
(B)
(C)

Sim.
Não, é localizada nos municípios ao redor de Dourados/MS.
Não, é localizada longe de Dourados/MS.

11. A casa em que reside conta com quais dos serviços abaixo mencionados
(marque um X para cada um deles):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Coleta de Lixo;
Água encanada;
Tratamento de esgoto (rede pública ou fossa séptica);
Fornecimento de energia elétrica;
Acesso à telefonia ou serviço de internet.

12. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você,
quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal? (Marque apenas uma
resposta)
OBS: Caso você ou seu núcleo familiar (familiares e agregados que morem ou dependam de
você) não possua qualquer fonte de renda fixa ( salário, pensão alimentícia, pensão por morte,
auxílio previdenciário ou governamental) informe uma média dos rendimentos que têm ao mês,
recebidos à partir de vendas de produtos ou serviços ( “bicos”, empregos temporários,
comércio de qualquer produto, etc.) ou investimentos realizados ( poupança, aluguéis, etc.)

(A) Nenhuma renda.
(B) Menos de 1 salário mínimo.
(C) De 1 salário à 1,5 salário mínimo.
(D) De 1,5 salário à 3 salários mínimo.
(E) De 3 salários mínimos à 5 salários mínimos.
(F) Mais de 5 salários mínimos.
13. Qual a SUA renda mensal individual, aproximadamente? (Marque apenas
uma resposta)

(A) Nenhuma renda.
(B) Menos de 1 salário mínimo.
(C) De 1 salário à 1,5 salário mínimo.
(D) De 1,5 salário à 3 salários mínimo.
(E) De 3 salários mínimos à 5 salários mínimos.
(F) Mais de 5 salários mínimos.
14. Você trabalha? (Caso marque NÃO, responda novamente a partir da n° 18)
(A) Sim

(B) Não

15. Em que você trabalha atualmente? (Marque apenas a sua atividade principal)
(A) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca.
(B) Na indústria.
(C) Na construção civil.
(D) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços.
(E) Como funcionário (a) do governo federal, estadual ou municipal.
(F) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível médio ou
superior. (G) Trabalho fora de casa em atividades informais (pintor,
eletricista, encanador, feirante, ambulante, guardador/a de carros,
catador/a de lixo).
(H) Trabalho em minha casa informalmente (costura, aulas particulares,
cozinha, artesanato, carpintaria etc.).
(I) Faço
trabalho
doméstico em
casa de
outras
pessoas
(cozinheiro/a, mordomo/governanta, jardineiro, babá,
lavadeira, faxineiro/a, acompanhante de idosos/as etc.).
(J) Trabalho fora de casa como microempresária (o) ou empreendedor (a)
individual.
(K) No lar (sem remuneração).
(L) Outro.
(M) Não trabalho.
16. Circule o grau de importância de cada um dos motivos abaixo na sua decisão
de trabalhar: (Atenção: zero indica nenhuma importância e cinco maior
importância.)
- Ajudar nas despesas com a casa (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)
- Sustentar minha família (esposo/a, filhos/as etc.) (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)
- Ser independente (ganhar meu próprio dinheiro) (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)
- Adquirir experiência (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)
- Custear/ pagar meus estudos (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)

17. Quantas horas semanais você trabalha? (Marque apenas uma resposta)
(A) Sem jornada fixa, até 10 horas semanais.
(B) De 11 a 20 horas semanais.
(C) De 21 a 30 horas semanais.
(D) De 31 a 40 horas semanais.
(E) Mais de 40 horas semanais
18. Com que idade você começou a trabalhar? (Marque apenas uma resposta)
(A) Antes dos 14 anos.
(B) Entre 14 e 16 anos.
(C) Entre 17 e 18 anos.
(D) Após 18 anos.
19. Qual principal motivo faria você voltar a estudar ou continuar estudando?
(Marque apenas uma resposta)
(A) Conseguir um emprego.
(B) Progredir no emprego atual.
(C) Conseguir um emprego melhor.
(D) Adquirir mais conhecimento, ficar atualizado.
(E) Atender à expectativa de meus familiares ou da sociedade sobre meus
estudos.
20. Caso tenha deixado de cursar o Ensino Médio indique o(s) motivos(s):
- Trabalho/ falta de tempo para estudar.
( )Sim

( )Não

- Estudava no curso da empresa e foi interrompido.
( )Sim

( )Não

- Problemas de saúde ou acidentes comigo ou familiares.
( )Sim

( )Não

- Mudança de estado, município ou cidade.
( )Sim

( )Não

- Motivos pessoais como casamento e filhos.
( )Sim

( )Não

- Não tinha interesse / desisti.

( )Sim

( )Não

- Senti-me discriminado (a) / Sofri agressão (física ou verbal).
( )Sim

( )Não

– Nenhum dos motivos listados anteriormente. (

)

21. Sendo brasileiro nato (nascido no Brasil), já esteve, à trabalho ou
turismo/passeio, em país estrangeiro
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Sim, á turismo, no Paraguai ou Bolívia.
Sim, a trabalho, no Paraguai ou Bolívia.
Sim, a trabalho ou turismo em outros países.
Não, mas planejo ir este ou no próximo ano.
Não planejo ir a outro país
Não sou brasileiro nato.

22. Você possui dois ou mais aparelhos de televisão em sua residência
( )Sim

( )Não

23. Você emprega ou contratou, em algum momento da sua vida, pessoa ou
firma para executar serviços domésticos (babá, faxineiro(a), caseiro(a),
lavanderia, etc) em sua residência ou imóvel de sua propriedade?
(A) Sim, um (a) babá ocasionalmente.
(B) Sim, um (a) empregado (a) ocasionalmente.
(C) Sim, um (a) babá frequentemente, sem carteira assinada.
(D) Sim, um (a) empregado (a) frequentemente, sem carteira assinada.
(E) Sim, um (a) babá frequentemente, com carteira assinada.
(F) Sim, um (a) empregado (a) frequentemente, com carteira assinada.
(G) Sim, uma firma ou negócio individual (lavanderia, cortador de grama, etc.)
(H) Não, mas recebo colaboração regular de familiares, conhecidos, etc.
(I) Não, sou eu quem faz os serviços da casa sozinha (o) ou com
colaboração ocasional (de vez em quando) de familiares, vizinhos, etc.
24. Com quais e quantos veículos automores (carros, motocicletas, tratores entre
outros) conta você e os outros moradores da sua residência?
(A)
(B)

Nenhum.
Apenas uma motocicleta, motoneta ou similares.

(C)
(D)

Apenas um carro.
Apenas um trator ou outro equipamento agrícola.

(E)

Mais de uma motocicleta.

(F)

Uma motocicleta e outro veículo automotor qualquer

(G)

Dois ou mais carros/equipamentos agrícolas.

25. Você possui ou realiza alguma espécie de formação complementar:
(A) Sim, participo ou participei de curso de idiomas (inglês, espanhol,
francês, etc) gratuito ou apoiado por recebimento de bolsa/auxílio
filantrópico/governamental.
(B) Sim, participo ou participei de curso de idiomas (inglês, espanhol,
francês, etc) pago por mim ou apoiado por familiares/amigos.
(C) Sim, participo ou participei de curso profissionalizante ou de capacitação
oferecido pela minha empresa ou escola.
(D) Sim, participo ou participei de curso profissionalizante ou de capacitação
gratuita ofertada fora da minha empresa ou escola.
(E) Sim, participo ou participei de curso profissionalizante ou de capacitação
paga ofertada fora da minha empresa ou escola.
(F) Sim, intercâmbio gratuito ou apoiado por recebimento de bolsa/auxílio
filantrópico/governamental.
(G) Sim, intercâmbio pago por mim ou apoiado por familiares /amigos.
(H) Nenhuma das anteriores.
26. Descreva o número de computadores, tablets, notebooks ou similares que
são de propriedade sua ou dos membros de sua residência:
(A)
(B)
(C)
(D)

Nenhum
Um
Dois
Três ou mais.

