PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CURSINHO MUNICIPAL PRÉ-VESTIBULAR PROF. ÁTICO VILAS-BOAS

Critérios para seleção de alunos – Cursinho Municipal (80 vagas)
 O candidato à vaga não pode ter estudado no Cursinho Municipal Pré-Vestibular
Prof. Ático Vilas-Boas em outros anos, a comprovação será feita no sistema do cursinho;
 Deve ter estudado e concluído o ensino médio na rede pública, com comprovação
através de histórico escolar;
 Deve residir no município de Macaúbas, com comprovação através de comprovante
de residência.
 Em caso de candidatos deficientes, é necessário comprovação por meio de qualquer
documento que ateste essa condição;
5% das vagas são reservadas para estudantes com deficiência.

Critérios de classificação para ingresso no Cursinho Municipal
1º Maior pontuação no Enem (Soma da pontuação em Linguagem, Matemática,
Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Redação)

Observações importantes:
Não poderá participar do processo de seleção candidato já graduado ou que esteja
cursando o ensino superior;
Em caso de empate no resultado final para classificação terá preferência o candidato
que obteve maior nota em Redação no Enem, persistindo o empate, será escolhido o
candidato que obteve maior nota em Linguagem na prova do Enem 2016;
Os candidatos selecionados deverão comparecer para matrícula em data a ser
divulgada junto com classificação e assinarão um Termo de Compromisso que comprova
a aceitação das condições necessárias para permanecerem matriculados no Cursinho
Municipal.
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Atenção Estudantes de Macaúbas
Estão abertas as inscrições para seleção de alunos do Cursinho Municipal Prof.
Ático Vilas-Boas

Dias: 13, 14 e 15 de fevereiro
Horário: das 08h às 12h e das 14h às 16h
Local: Cursinho Municipal de Macaúbas – Praça da Matriz
(Em cima do Banco Bradesco)

Quem pode participar?
Estudantes que moram no município de Macaúbas e cursaram o ensino médio
em escolas da rede pública e que não tenham estudado no cursinho em outros
anos.

O que é preciso levar?





Resultado da nota do Enem 2016
Xerox e original do RG e CPF;
Xerox e original do comprovante de residência;
Xerox e original do histórico escolar

Mais informações
cursinhomunicipalmacaubas@gmail.com

