
   
 

EDITAL Nº. 005, DE AGOSTO DE 2017 

A Equipe Executora do projeto de extensão universitária LEME: Oficinas 

Preparatórias para o ENEM torna público o processo seletivo para turma de 

curso na modalidade intensiva: início das aulas em setembro de 2017 e final 

em outubro de 2017.  

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1. Serão ofertadas, para a modalidade intensiva da edição 2017 do projeto 

30 (trinta) vagas.  

Art. 2. A seleção dos candidatos será atribuição da Equipe Executora do 

projeto, juntamente com a coordenação do mesmo. 

Art. 3. Os critérios de classificação dos candidatos levarão em conta a situação 

socioeconômica dos mesmos, formação educacional em escola pública ou 

privada, e não possuir ensino superior completo.  

Art. 4. Para efeito de pré-seleção, o limite de renda familiar mensal é de até 

três salários mínimos, vigente no mês de agosto no país (novecentos e trinta e 

sete reais), de acordo com o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, que 

dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e 

dá outras providências. Em casa de candidato só, a renda pessoal deve ser de 

até um e meio salário mínimo nacional (um mil, oitocentos e setenta e quatro 

reais). 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 5. Os interessados em participar do projeto deverão preencher o formulário 

de inscrição via internet, disponibilizado através do link: 

https://goo.gl/forms/cPvpXaBlZC2jhrzo2 

https://goo.gl/forms/cPvpXaBlZC2jhrzo2


   
 

Parágrafo único. As inscrições só poderão ser realizadas via internet. 

Art. 6. As inscrições para o processo seletivo do projeto LEME edição 2017/2 

(modalidade intensiva) terão início no dia 16 de agosto de 2017 e término às 

23h59min do dia 24 de agosto de 2017. 

Parágrafo único. As inscrições homologadas serão divulgadas na página 

oficial do projeto LEME no Facebook (http://facebook.com.br/lemeoficinas/) e 

no site do curso de Ciências Humanas – Licenciatura 

(http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciashumanas) no dia 25 de agosto 

de 2017.  

Art. 7. Poderão se inscrever tanto candidatos que estão cursando o Ensino 

Médio, como candidatos que já concluíram o mesmo e desejam realizar o 

Exame Nacional do Ensino Médio. 

Art. 8. A documentação exigida no ato da inscrição deverá ser entregue a 

Equipe Executora do projeto no dia da realização do processo de seleção. 

§ 1º. O candidato interessado em participar do projeto LEME deverá entregar, 

no dia da realização do processo seletivo, original e cópia do Registro Geral 

(RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de matrícula, 

comprovante de endereço e comprovante de renda. 

§ 2º. Caso o candidato já tenha concluído o Ensino Médio, o mesmo deve 

apresentar cópia do histórico escolar em substituição ao comprovante de 

matrícula.  

§ 3º. Para aqueles candidatos que possuírem familiares com trabalho informal 

em sua residência, os mesmos deverão preencher o documento em anexo 

neste edital (anexo 01) ou declarar de próprio punho a atividade exercida e o 

rendimento mensal. Para o caso de trabalhador comissionado, o mesmo 

documento deve ser atestado/assinado pela fonte pagadora da comissão. 

 

http://facebook.com.br/lemeoficinas/
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/cienciashumanas


   
 

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 9. Para fins de seleção, o candidato inscrito deverá elaborar um texto 

dissertativo-argumentativo (redação) e realizar entrevista com a equipe do 

projeto. 

Art. 10. No dia da seleção, o candidato deverá estar munido de caneta 

esferográfica azul ou preta, documento oficial com foto e cópias dos 

documentos listados no inciso 1º do artigo 8 deste edital. 

Art. 11. A realização do processo seletivo ocorrerá no dia 26 de agosto de 

2017, nas dependências da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 

campus São Borja – RS, Rua Alberto Benevenuto, número 3200, em salas a 

definir. As mesmas serão divulgadas na página oficial do projeto no Facebook 

e no site do Curso de Ciências Humanas – Licenciatura.  

Art. 12. O candidato terá até 3 (três) horas para a elaboração do texto 

dissertativo-argumentativo, tendo início às 14h e término às 17h. 

 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Art. 13. Será considerado como critério de seleção a situação socioeconômica 

de cada candidato (peso 06), análise da motivação do candidato no texto 

dissertativo-argumentativo (peso 02) e entrevista realizada com a equipe do 

projeto (peso 02), resultando a nota final de até 10 pontos. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 14. A lista dos candidatos classificados será divulgada no site do curso de 

Ciências Humanas – Licenciatura e na página oficial do projeto no Facebook no 

dia 29 de agosto de 2017. 

 



   
 

Art. 16. O candidato que não for classificado poderá manifestar interesse em 

participar da lista de espera para eventual desistência de algum candidato 

classificado. O interesse em participar da lista de espera deve ser manifestado 

até o dia 02 de agosto de 2017, através do seguinte link: 

https://goo.gl/forms/nU1xtu3V8dHAKzNc2. 

 

DOS RECURSOS 

Art. 17. O candidato poderá interpor recurso, devendo preencher o formulário 

disponibilizado em anexo neste edital (anexo 02), contendo argumentação e 

justificativa. O recurso poderá ser protocolado junto à Equipe Executora do 

projeto LEME até o dia 30 de agosto de 2017. 

Art. 18. O parecer da Equipe Executora será divulgado no dia 31 de agosto de 

2017 na página oficial do projeto no Facebook e no site do curso de Ciências 

Humanas – Licenciatura. 

 

DAS OFICINAS 

Art. 19. As oficinas terão início no dia 02 de setembro de 2017, às 8h30min na 

Universidade Federal do Pampa campus São Borja-RS, em sala a definir. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. A autenticidade das informações prestadas e da documentação 

solicitada neste edital é de inteira responsabilidade do candidato. Os 

questionários socioeconômicos e documentos que estiverem ilegíveis, 

adulterados ou que, por qualquer razão, não atenderem as especificações 

solicitadas neste edital caracterizarão omissão de informação, implicando no 

indeferimento do pedido. 

https://goo.gl/forms/nU1xtu3V8dHAKzNc2


   
 

Art. 21. As matrículas para os aprovados ocorrerão no dia 02 de setembro de 

2017, no horário das 13h30min às 14h, nas dependências da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA) campus São Borja-RS, em sala a definir. 

Art. 22. Todos os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Equipe 

Executora juntamente com a coordenação do projeto. 

 

 

São Borja, 16 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA 

Divulgação do edital do processo seletivo 16/08/2017 

Divulgação nas escolas 17/08/2017 

Inscrição dos candidatos 16/08 a 24/08 

Divulgação das inscrições homologadas 25/08/2017 

Realização do processo seletivo e entrega dos 

documentos 

26/08/2017 

Divulgação dos candidatos selecionados 29/08/2017 

Prazo final para interposição de recursos 30/08//2017 

Divulgação do parecer dos recursos 31/08/2017 

Matrículas e divulgação dos candidatos na lista de 

espera 

02/09/2017 

Divulgação do resultado final 02/09/2017 

Início das atividades do projeto 02/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ANEXO 01 

 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

portador(a) do RG nº _____________________ e do CPF nº 

_______________, residente e domiciliado(a) na cidade de 

_____________________________, à rua 

_________________________________________________, declaro, para os 

devidos fins, que não possuo vínculo empregatício, exercendo trabalho informal 

desde ___________________, desenvolvendo as seguintes atividades 

_______________________________________________________________, 

na cidade de ___________________________________, recebendo em média 

R$_________________ por mês. Declaro, ainda, estar ciente da inteira 

responsabilidade pelas informações contidas neste instrumento, estando ciente 

de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos 

ou divergentes implicam na exclusão do/a candidato 

________________________ 

______________________________________ na participação do projeto de 

extensão LEME: Oficinas Preparatórias para o ENEM. 

 

Local e data: _____________________________, ____/____/_____. 

 

 

 

 



   
 

ANEXO 02 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

Candidato: 

RG:  CPF: 

E-mail: 

Assunto: 

Justificativa: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________ 

Data da entrega: 

Assinaturas: 

 

   ________________________                     ________________________ 

              Candidato                                                     Equipe Executora 

 


