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EDITAL Nº. 01/2018 
PROCESSO SELETIVO 2018 

PROGRAMA VESTIBULAR CIDADÃO DE ABREU E LIMA 
 

 
A Prefeitura de Abreu e Lima, através das Secretarias Municipais de 

Assistência Social; de Esportes, Lazer e Juventude; de Educação e da 
Coordenação do PROVESC, torna público o presente edital, que versa sobre o 
processo seletivo para ingresso no programa e dá outras providências.   

 

1. O PROGRAMA 
 

 O Programa Vestibular Cidadão de Abreu e Lima tem como objetivo central 
incentivar o acesso dos estudantes e egressos da Escola Pública ao Ensino 
Superior, através da promoção gratuita de curso Pré Vestibular municipal, 
desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco.  
 

2. DAS VAGAS E PROCESSO SELETIVO 
 

2.1 – Será ofertado um total de 120 vagas, dividido em dois campi: 

a) 60 vagas – Campus Centro (Escola Prof. José Francisco Barros)  

b) 60 vagas – Campus Caetés I (Escola Valdeci Damázio). 

 

2.2 – A seleção dos candidatos será realizada exclusivamente através de sorteio 

público.  

2.3 – Das vagas previstas no item 2.1, 30% será destinado ao sistema de cotas, 

sendo 24 reservadas aos candidatos que se auto declarem negros e 12 aos (as) 
candidatos (as) travestis ou transexuais.  
 
2.4 – A opção pelo sistema de cotas é facultativa, o candidato que cumprir as 

exigências do item 2.3, se assim quiser, poderá disputar o sorteio pela ampla 
concorrência.  

 
2.5 – Caso o número de cotistas seja insuficiente, as vagas não preenchidas 

serão revertidas à ampla concorrência.  
 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS 
 
3.1 - Estão aptos a ingressar no PROVESC Abreu e Lima os jovens entre 15 e 

29 anos, inscritos no Cadastro Único (NIS), residentes na cidade e que atendam 
a um dos requisitos abaixo: 
 

I - Esteja cursando o 3º ano do Ensino Médio em escola pública; 
 

II- Tenha concluído o Ensino Médio em escola pública;  
 

III – Esteja cursando o 3º ano na Rede Privada através de bolsa de 
estudos integral ou o tenha concluído da mesma forma.  
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4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1- O período para a realização das inscrições vai de 09 a 15/05/2018. 

 
4.2 - As inscrições para o processo seletivo 2018 acontecerão exclusivamente 

pela internet através do site da Prefeitura de Abreu e Lima 
(www.abreuelima.pe.gov.br).  
 
4.3 - Caso o site apresente algum problema de acesso, as inscrições poderão 

ser realizadas presencialmente na Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude 
(Rua Pres. Getúlio Vargas, 457, Caetés Velho, Abreu e Lima), das 9 às 14 horas.  
 
4.4 - O/A Candidato (a) deve preencher o formulário de inscrição corretamente. 

Qualquer informação errada implicará na sua pronta desclassificação.  
 
4.5 - As inscrições são gratuitas.  

 

5. DO SORTEIO PÚBLICO 
 

5.1 - O sorteio será realizado no dia 19 de maio de 2018, no auditório da Escola 
Municipal Prof. Valdeci Damázio, localizada na Av. D, 255, no bairro de 
Caetés I, a partir das 10 horas.  

 
5.2 – O sorteio seguirá os seguintes passos: 

 

I - sorteio das 42 vagas destinadas à ampla concorrência para o campus 
centro;  
II - sorteio das 12 vagas destinadas às cotas raciais para o campus centro; 
III - sorteio das 6 vagas destinadas às cotas trans. para o campus centro;  
IV - sorteio das 42 vagas destinadas à ampla concorrência para o campus 
Caetés I;  
V- sorteio das 12 vagas destinadas às cotas raciais para o campus Caetés I; 
VI- sorteio das 6 vagas destinadas às cotas trans para o campus Caetés I;  

 VII - sorteio para a lista de espera em ambos campus.   

 
6. DA MATRÍCULA 

 
6.1- Os alunos classificados deverão efetuar sua matricula entre os dias 22 e 23 
de maio de 2018, das 9h às 14hs, na Casa das Juventudes, situada na Rua 

132, n. 26, no bairro de Caetés I.  
 
6.2 - Para efetuar a matrícula será necessária a entrega dos seguintes 

documentos: 
 

6.2.1 Cópia de documento de identidade com foto (RG, Carteira 
Profissional, CNH) e CPF; 

 
6.2.2 Cópia do comprovante de Inscrição no NIS(declaração do NIS); 

 

http://www.abreuelima.pe.gov.br/
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6.2.3 Cópia do comprovante de residência (conta de luz, água, 
telefone). 

 
6.2.4 Declaração de matrícula na rede publica de ensino (só para quem 

ainda não concluiu o ensino médio); 
 

6.2.5 Cópia da Ficha 19 (só para quem concluiu o ensino médio); 
 

6.2.6 Cópia do histórico escolar (só para quem ainda não concluiu o 
ensino médio);  

 
6.2.7 Os/as bolsistas da rede privada deverão estar munidos de uma 

declaração escolar que comprove a condição. 

 
6.3 - Os candidatos com menos de 18 anos deverão realizar a matrícula 

acompanhado do responsável legal. No caso da impossibilidade do 
estudante comparecer a matricula, seu responsável poderá realizá-la.   
 

7. DO REMANEJAMENTO 
 

 
7.1 - Após o período de matricula, o aluno que não a efetuou na data correta 
perderá a referida vaga, que será colocada a disposição dos alunos 
remanejáveis.  
 
7.2 – O Remanejamento obedecerá à ordem definida pelo sorteio público.  
 
7.3 – O/A aluno(a) matriculado(a) que não comparecer a 03 (três) dias 

consecutivos dos 05 (cinco) primeiros dias de aula, sem apresentar justificativa, 
será considerado (as) desistente. A respectiva vaga será colocada à disposição 
nos remanejamentos.  

 
7.4.- Após o início das aulas, os/as alunos/as que obtiverem mais de 3 (três) 
faltas mensais (ou faltar 03 dias seguidos), de forma injustificada, também 

serão considerados/as desistentes (e suas vagas colocadas à disposição nos 
remanejamentos); 
 
7.5 - Todas as listas serão divulgadas na Página Oficial do Projeto no Facebook 

e da Prefeitura de Abreu e Lima 

 
8. DO FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 
8.1 - As aulas do PROVESC ocorrerão em período integral aos SÁBADOS, das 
08h00min às 18h00min. , com intervalo de 10 min. entre cada aula e de uma 
hora, entre as 12h30min e 13h30min.  
 
8.2 - Por ventura, serão marcadas aulas extraclasses. A adequação ou 

modificação desse horário poderá ocorrer após o início das aulas, segundo a 
disponibilidade de professores/as e/ou monitores/as do curso. 
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9. DA AULA MAGNA 
 
9.1 - A aula inaugural ocorrerá no dia 26 de Maio de 2018, no Auditório da 
Escola Municipal Prof. José Francisco Barros (Av. Duque de Caxias, 516, 
Centro, Abreu e Lima - PE, 53520-010 – ao lado da Center Car.), às 9 horas.    
 
9.2- TODOS/AS matriculados/as no PROVESC deverão comparecer à aula 
magna. Na ocasião, serão entregues o fardamento e material didático do 
Programa.  

 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
10.1 – Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela coordenação geral do 

PROVESC. 
 

10.2 – Dúvidas em relação ao disposto neste documento poderão ser esclarecidas na 

página oficial do programa (www.facebook.com/provescabreuelima). 
 
 

 
Abreu e Lima, em 07 de maio de 2018.  

 
 
 

MARCOS JOSÉ DA SILVA 
Prefeito 

 
 

WHASHINGTON TAVARES 
Sec. de Assistência Social 

 
  

PAULO HENRIQUE GUERRA 
Sec. de Esportes, Lazer e Juventude. 

 
 

MARLETE DA ROCHA LINS 
Sec. de Educação 

 
 

PEDRO VITOR LOPES 
Coordenador Geral do PROVESC. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/provescabreuelima
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ANEXO I 

CALENDÁRIO PROCESSO SELETIVO 2018 
 

EVENTO 
 

DATA 
 

LOCAL 

Lançamento do  
Edital 2018 

07/05/2018 

Informações no Site da Prefeitura 
(www.abreuelima.pe.gov.br) e Página Oficial 

do Projeto no Facebook  
(www.facebook.com/provescabreuelima) 

Inscrições Online  
De 09 a 15/05/2018 
(Até às 23h59min) 

Informações no Site da Prefeitura 
(www.abreuelima.pe.gov.br) e Página Oficial 

do Projeto no Facebook  
(www.facebook.com/provescabreuelima).  

Divulgação da lista de 
inscritos 

18/05/2018 
(Até às 14h00min) 

Informações no Site da Prefeitura 
(www.abreuelima.pe.gov.br ) e Página Oficial 

do Projeto no Facebook  
(www.facebook.com/provescabreuelima). 

 
Sorteio Público 

 
19/05/2018 
(Ás 10:00)  

 

Esc. Mun. Prof. Valdeci Damázio, 

Av. D, 255, no bairro de Caetés I, 

Publicação da lista de 
sorteados 

21/05/2018 
(Até às 14h00min) 

Informações no Site da Prefeitura 
(www.abreuelima.pe.gov.br ) e Página Oficial 

do Projeto no Facebook  
(www.facebook.com/provescabreuelima). 

Período de Matricula 
22 e 23/05/2018 
(Das 9 às 14:00) 

Casa das Juventudes 

Rua 132, n. 26, no bairro de Caetés I.  
(Primeira rua à esquerda após o Hiper Bom)  

 

1º Remanejamento 
 

24/05/2018 
(Até às 14h00min) 

Informações no Site da Prefeitura 
(www.abreuelima.pe.gov.br ) e Página Oficial 

do Projeto no Facebook  
(www.facebook.com/provescabreuelima). 

Matricula do 1º 
Remanejamento 

25/05/2018 
(Das 9 às 14:00) 

 
Casa das Juventudes  

Rua 132, n. 26, no bairro de Caetés I.  
(Primeira rua à esquerda após o Hiper Bom) 

Aula Magna  
26/05/2018 
(Ás 9 horas) 

 
Esc. Mun. Prof. José Francisco Barros (Av. 

Duque de Caxias, 516, Centro, Abreu e Lima - 
PE, 53520-010 – ao lado da Center Car.). 

2º Remanejamento  25/06/2018 

Informações no Site da Prefeitura 
(www.abreuelima.pe.gov.br) e Página Oficial 

do Projeto no Facebook  
(www.facebook.com/provescabreuelima). 

Matricula do 2º 
Remanejamento 

26/06/2018 

Casa das Juventudes 

Rua 132, n. 26, no bairro de Caetés I. 
(Primeira rua à esquerda após o Hiper Bom) 
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