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Edital Nº 01/2020 - PET CONEXÕES DE SABERES DE IMPERATRIZ
O Grupo PET Conexões de Saberes de Imperatriz vem por meio deste Edital, tornar público o
processo de seleção para o preenchimento de 120 vagas oferecidas em um curso preparatório
para o ENEM. O Curso Preparatório para o ENEM do grupo PET (CPET) é um cursinho
GRATUITO promovido pelo grupo PET Conexões de Saberes de Imperatriz da Universidade
Federal do Maranhão, com o objetivo de preparar os estudantes para o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM). Este edital tem como objetivo apresentar as regras de inscrição,
classificação e seleção de alunos de escola pública para participarem do CPET.
1. Das disposições gerais:
O grupo PET Conexões de Saberes de Imperatriz torna público o edital para as inscrições no
Curso Preparatório para o ENEM do grupo PET. Serão disponibilizadas 120 vagas para alunos
de escolas públicas, sendo as atividades desenvolvidas por meio da sala virtual da Plataforma
Google Meet às quintas-feiras e sextas-feiras das 16 às 18 horas.
2. Número de Vagas
Serão selecionados 120 alunos (oriundos de escola pública) para participar do Curso
Preparatório para o ENEM do grupo PET.
3. Das condições de participação:
Poderão participar do cursinho o aluno(a) que atenda aos seguintes critérios:
a) Estar cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública;
b) Ter concluído o ensino médio em escola pública;
c) Não estar matriculado em nenhum curso de ensino superior em universidades
públicas ou privadas;
d) Não estar matriculado em nenhum outro curso preparatório para o ENEM ou
Vestibular.

4. Das inscrições:
As inscrições ocorrerão no período de 24 de agosto a 11 de setembro de 2020, por
meio de formulário online, onde o candidato deverá preencher a ficha de inscrição e enviar os
documentos necessários para o e-mail cursinhopetufma@gmail.com. O link para acessar a
ficha de inscrição está disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXuxxhtw4NIVx1lXj--q1R-U8rJjxi6mV7Ed_AiLefn1YYw/viewform?usp=sf_link

5. Dos documentos necessários para a inscrição:
No ato da inscrição o aluno deve apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição online devidamente preenchida pelo candidato. disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXuxxhtw4N-IVx1lXj--q1RU8rJjxi6mV7Ed_AiLefn1YYw/viewform?usp=sf_link

b) CPF;
c) RG;
d) Certificado de conclusão do ensino médio;
e) Histórico escolar do ensino médio;
f) Declaração que está cursando o terceiro ano do ensino médio.
6. Das etapas de seleção dos alunos:
A seleção se dará em duas etapas classificatórias e eliminatórias:
a) 1º Etapa: Análise documental;
b) 2º Etapa: Aula inaugural por meio da sala virtual da Plataforma Google Meet.
7. Do resultado
O resultado da Etapa de Análise documental será divulgado no site da UFMA (www.ufma.br)
e redes sociais do grupo (@pet_ufma_imperatriz; www.facebook.com/petimperatriz/;
https://petconexoesccsst.wix.com/petconexoesccsst ) até o dia 30 de setembro de 2020.
Imperatriz, 23 de agosto de 2020.
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