
Edital de Seleção Pré-ENEM 2022

O Pré-Vestibular Social Pré-ENEM faz saber que estarão abertas, no período de 15 de

dezembro de 2021 a 30 de janeiro de 2022, as inscrições do processo seletivo para a turma de

2022. Serão oferecidas 40 vagas imediatas para a turma, além da formação de cadastro reserva,

que poderão ser preenchidas ao longo do primeiro semestre em caso de surgimento de vagas.

1. PRÉ-REQUISITOS

 Para se candidatar a uma vaga do processo seletivo o candidato deve preencher os requisitos

abaixo:

 

● Estar no último ano do Ensino Médio ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública

ou escolas particulares com bolsas;

● Ter idade entre 16 e 29 anos;

● Ter disponibilidade para participar de todas as atividades do projeto que serão realizadas

de segunda a sexta, de 13h às 18h e eventualmente aos sábados de 08h às 13h;

● Candidatos que tenham renda per capita (valor total de renda da família dividido por todos

os moradores da casa) máxima de 1 (um) salário mínimo vigente;

● Residir no bairro de Santa Cruz(município do Rio de Janeiro).

2. INSCRIÇÕES

 A inscrição é gratuita e poderá ser realizada somente online, da seguinte forma:

 O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site sercidadao.org.br, na

data estipulada no calendário;



● A SerCidadão disponibiliza computadores para inscrição para quem não tiver acesso à

internet (Rua Fernanda, 140 - Santa Cruz).

 As informações preenchidas pelo candidato serão confirmadas no dia da entrevista, juntamente

com a documentação solicitada. Caso haja disparidades nas informações o candidato SERÁ

ELIMINADO do processo seletivo.

 A SerCidadão não se responsabilizará por qualquer erro durante a inscrição do processo seletivo.

Para dúvidas e maiores informações, entrar em contato por mensagem pelo perfil do Instagram ou

pelo telefone (21) 2221-8830, de segunda à sexta entre 09hs e 16h.

3. PRÉ-SELEÇÃO

 3.1. Os candidatos que atenderem aos pré-requisitos especificados no edital serão

pré-selecionados para a entrevista. Será excluído dessa lista quem não atender aos pré-requisitos

solicitados no edital.

 3.2 Na data informada no calendário do presente edital, será divulgada a lista nominal com a

seleção prévia no site sercidadao.org.br, na sede (Rua Fernanda, 140 - Santa Cruz) e por telefone

(21) 2221-8830.

 3.3. É de responsabilidade do candidato conferir o resultado da pré-seleção pelo site,

presencialmente na sede ou pelo telefone (21) 2221-8830.

4. ENTREVISTA

Na lista constará o nome de cada candidato pré-selecionado, o dia e horário da entrevista.

A entrevista será feita de maneira virtual, pelo aplicativo Google Meet, em link que será

enviado para o número do Whatsapp do candidato ou e-mail cadastrado por ele na ficha

de inscrição.

O candidato que não tiver acesso à internet ou dificuldade de uso da ferramenta poderá

usar os notebooks disponíveis na sede (Rua Fernanda, 140 - Santa Cruz), no dia da

entrevista juntamente com equipe que orientará durante a entrevista.
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Esta etapa é eliminatória e o candidato que não comparecer e não justificar a ausência será

automaticamente eliminado do processo seletivo.

5. DINÂMICA

A dinâmica será realizada com os candidatos selecionados na fase de entrevista. A listagem

nominal será disponibilizada no site sercidadao.org.br, na sede (Rua Fernanda, 140 - Santa

Cruz) e pelo telefone (21)2221-8830, na data especificada no edital.

No dia da dinâmica o candidato deverá levar os documentos de comprovação da situação

sócio-econômica listados abaixo:

Será necessário levar os documentos ou fotocópias dos documentos listados no dia da

entrevista.

 Documentos do candidato:

• RG

• CPF

• Comprovante de residência

• Comprovante de escolaridade

• Carteira de trabalho (maiores de 18 anos)

• Comprovante de pensão (caso não resida com um dos pais e receba pensão)

• Contracheque, quando houver.

• Se trabalhador informal, declaração de próprio punho informando a profissão e o ganho médio

mensal, além da carteira de trabalho.

 De todas as pessoas que residem na mesma casa com o candidato.

 

 Maiores de idade
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• RG

• CPF

• Carteira de trabalho

• Contracheque, quando houver.

• Se trabalhador informal, declaração de próprio punho informando a profissão e o ganho médio

mensal, além da carteira de trabalho.

 Menores de idade (inclusive crianças)

• RG ou certidão de nascimento

• Comprovante de pensão (caso não resida com um dos pais e receba pensão)

6. RESULTADO FINAL

A lista dos candidatos selecionados será disponibilizada no site sercidadao.org.br, na sede (Rua

Fernanda, 140 - Santa Cruz)  e pelo telefone 2221-8830.

Os candidatos que não forem selecionados na primeira chamada comporão o cadastro reserva e

poderão ser chamados a medida que surgirem vagas de acordo com as desistências dos alunos

selecionados. As chamadas do cadastro reserva serão realizadas de acordo com a ordem de

classificação da lista de espera e alguém da equipe entrará em contato quando houver vagas.
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7. CALENDÁRIO

Pré-ENEM

EVENTO PERÍODO LOCAL

Inscrição 15 de dezembro de 2021 a 31

de janeiro de 2022

Link que será divulgado no site

sercidadao.org.br

Divulgação dos pré-

selecionados para a entrevista

7 de fevereiro de 2022 Perfil da SerCidadão no

Instagram, cartaz no local do

curso ou pelo telefone 2221-8830.

Entrevistas 8, 09, 10, 11, 14 e 15 e 16

de fevereiro de 2022

Google Meet em link enviado por

Whatsapp ou e-mail

Dinâmica de Grupo / Entrega Da

Documentação

22 e 23 de fevereiro de 2022 Rua Fernanda, 140 - Santa Cruz

Divulgação da listagem final dos

selecionados

04 de março de 2022 Site da SerCidadão, no Instagram,

sede ou telefone 2221-8830

Início das aulas 07 de março de 2022 Rua Fernanda, 140 - Santa Cruz

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2021

Equipe Ser Cidadão
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