JUNHO DE 2021

VESTIBULAR CIDADÃO
2 º PROCESSO SELETIVO DE
ALUNOS- 2021

1.0 DISPOSIÇÕ ES PRELIMINARES
1 O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas no

1.1

Vestibular Cidadão Brasília para o ano letivo de 2021, que ocorrerá de forma
remota. Os interessados devem ter concluído o ensino médio, estudos
equivalentes ou encontrar-se cursando

o terceiro ano

do

ensino médio

em 2021. Este edital contempla os estudantes de escolas públicas ou bolsistas
integrais de escolas privadas.
1.2

2 A seleção para provimento de vagas no cu rso

onli ne

oferecido pelo

Vestibular Cidadão compreenderá avaliação de conhecimentos, mediante
aplicação de prova de conheciment os e entrevista do participante, sendo
estas de caráter eliminatór io e classificatório.
1.3

3 As informações referentes a entrev istas e possíveis mudanças serão

divulgadas em nossos endereços eletrônicos oficiais:

Site : https ://www. vestibularcidadao. com
Insta gram : h ttps://www. instagram. com/ves tcidadao/
Página do Facebook : https ://www. facebook. com/v estibularcidadaobs b/
1.4

4

A

Avaliação

e

Entrevista

serão

realizadas

exclusivamente de forma remota, conforme o disposto nos itens 3 e 4 deste
edital.
1.4.1

. 1 A prova será aplicada na plataforma Google Forms com data e

horário definidos por este edital. Desta forma, não haverá possibilidade de
realização

em

qualquer

outro

momento

que

não

o definido

neste

documento.
1.4.2

. 2 As Entrevistas serão r ealizadas pela plataforma Google Meets

com horário previamente agendado.

2.0 DA INSCRIÇ ÃO NO PROCESSO
SELETIV O
2 . 1 A inscrição deverá ser efetuada exclus ivamente via internet, no período
compre endido entre 10 horas do dia 14 de junho de 2021 até 19 horas do dia
14 de julho de 2021 ( horário oficial de Brasília/ DF), no endereço eletrônico
https://www. v estibu la rcidadao. com/inscricao
2 . 2 O candidato, no ato da inscrição, deverá:
a) Preencher a f icha de inscrição via internet, sendo obr igat ório apr esentação
do número do Cadastro de Pessoa Física ( CPF) e um e- mail, gmail, válido.
b) Escolher o turno, matutino ou vespertino, pois as aulas serão ministradas
de forma síncrona.
c) Realizar o pagamento da taxa de inscrição. As formas de pagamento estão
disponíveis no site https://www. vestibularcidadao. com/inscricao.
d) Enviar o com provante de pagamento para o email: psalunosvc@gm ail. com,

contendo o nome completo, e- mail e telefone do CANDIDATO. A inscrição
será registrada somente após envio deste e-mail.
2.3

3 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer

o edital e certificar - se de que preenche TODOS OS REQUISITOS exigidos.
2.4

4 A taxa de inscrição possui o valor de: R$ 10 , 00 + taxa de emissão de

boleto de R$ 1 , 00. O pagamento deverá ser realizado até o dia 14 de julho
de 2021 .
2.5
2.5.1

5 Para realizar a inscrição o candidato deve atentar-se a esses pontos:
. 1 A confirmação de inscrição constará na resposta ao e- mail enviado com

o comprovante de pagamento, ou seja, o e-mail do candidato.
2.5.2

. 2 As solic itações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados

após a data 14 de julho de 2021 não serão acatadas, independenteme nte do
motivo que tenha acarretado o pagamento fora do prazo.
2.5.3

. 3 A realização do pagamento da taxa de inscrição está no link

disponibi lizado na página https://www. vestibularcidadao. com/inscricao

2.5.3.1

3 . 1 O Pagamento poderá ser realizado via cartão de crédito ou boleto

bancário, conforme selecionado pelo candidato no link de pagamento do Pag
Seguro.
2.5.3.2

3 . 2 O candidato poderá reimprimir o boleto, caso opte por esse

modelo de pagamento, na mesma página em que fez a primeira impressão.
2.5.4

. 4 O Vestibular Cidadão não se responsabilizará por s olicit ações de

inscrição não recebidas por motivos de ordem

técnica

dos computadores ,

falhas de comunicação, congest ionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores que impossibil item a transferência dos dados e falhas no
sistema de pagamentos e t ambém não se responsibilizará por pagamentos
dúbios.
2.6

6 Disposições gerais sobre o processo de inscrição do candidato no

processo de seleção para alunos:
2.6.1

. 1 No momento da inscrição o candidato deverá selecionar o turno no

qual pretende se matricular.
2.6.2

. 2 Para

o candi dato

que

efetivar

mais

de uma

inscrição,

será

considerada válida somente a última i nscrição efetivada.
2.6.3

. 3 Caso haja mais de uma inscrição paga em um mesmo dia, será

considerada a última inscrição efetuada no sistema.
2.6.4

. 4 As info rmações pres tadas na solicitação de inscrição serão de

inteira responsab ilidade do candidato. O Vestibular Cidadão tem o direito
de excluir do processo seletivo aquele que não preencher a solicita ção de
inscrição

de

forma

compro vadamente falsos.

completa,

correta

ou

que

fornecer

dados

2.6.5

. 5 O valor referent e ao pagamento da taxa de inscrição somente

será devolvido em caso de cancelam ento do evento pelo Vestibular Cidadão.
2.6.6

.6 Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis

no endereço eletr ônico https://www. v estibularcidadao. com/inscr icao

3.0 DA PROV A
3 . 1 Será aplicada prova online de conhecimentos gerais referente à matriz
curricular do Ensino Médio, obri gatóri a para todos os candidatos. A avaliação
ser á realizada na data provável de 17 de julho de 2021 pelo Google Forms.

3 . 2 A avaliação será composta por 100 itens no modelo ENEM.
3.2.1

. 1 O número de questões será dividido de maneira proporcional entre as

discipinas, levando em consideração a carga horár ia dentro do Vest ibular
Ci dadão. Desta forma, as m atérias que t êm uma carga horár ia m ai or ,
consequentemente terão mais questões.
3.2.2

. 2 As questões possuem peso diferentes conforme o nível de dificuldade

de cada uma delas.
3.3

3 As provas serão realizadas na plataforma Google Forms. O candidato

poderá realizar a avaliação no período de 13 horas e 30 minutos do dia 17
de julho de 2021 até as 18 horas ( Ho rário de Brasília) do dia 17 de julho de
2021.
3.4

4 O Vestibular Cidadão poderá enviar in formações adicionais dirigidas

ao candidato por e-mail,

sendo

de

sua exclusiva

manute nção/ atualização de seu endereço de correio
rec ebimento

das

poss ív eis

informações

responsabilidade a
eletrônico.

adicion ais,

por

O não

questões

téc nicas ou de cunho pessoa l, não desobriga o candidato de tomar
conhecimen to de tais informações.

4.0 DA ENTREVIST A
4.1

1 O candidato somente terá direito a entrevista caso seja classificado na

prova de conhecimentos.
4.2

2. As entrevistas serão realizadas de maneira online por membros e

professores do Vestibular Cidadão nas datas prováveis de 23 de julho de 2021

até o dia 25 de julho de 2021. O horário da reunião será informado por email, e nviado na data provável de 20 de julho de 2021. A informação
também constará na página de acompanhamento do Vestibular Cidadão

https://www. vestibularcidadao. com/inscricao
4.3

3 Para entrevista online de

candidatos selecionados é necessária

a

apresentação dos seguintes document os:
4.6.1
4.6.1.1

. 1 Documento de Identidade
1 . 1 São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas

pelos Comandos Militares, pelas Secr etarias de Segurança Pública, pelos
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras
expedidas pelos órgãos fiscalizador es de exercício pr ofissional ( ordens,
conselhos etc.); passaporte brasileir o; certificado de reservista; carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como
identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador;
carteiras nacional de habil itação em papel ( somente o modelo com foto).

4.6.2

. 2 Cadastro de Pessoa Física ( CPF).

4.6.3

. 3 Certif icado de conclusão de ensino médio ou certidão de conclusão

da e duc ação de jove ns e adultos ( E JA) , s e for o c as o, a qua l s o mente te m validade
se o aluno efet ivamente tinha

18 anos

ou mais

quando prestou o exame

supletivo, conforme estabelecido no art. 38 , inciso I I , da Lei no 9 . 394 , de
1996 .

3 . 1 Documento que comprove a condição do candidato como

4.6.3.1

concluinte do Ensino Médio, podendo ser f lex ibilizad o sua apresentaçã o
devido a pandemia do novo coronav írus .
4.6.4

. 4 No caso de alunos

menores

de

18

anos,

far- se- á necessário

a apresentação de documento de identidade de um dos responsáveis .

5.0 CLASSIFICAÇ ÃO E SELEÇÃ O
5.1

1 A classificação e a seleção dos candidatos serão feitas a partir da

somatória dos seguintes pesos:
a) Avaliação ( prova) será 50 % do total da nota.
b) Entrevista individual será 50 % do total da nota.
5.2

2 Em casa de empate, será utilizado, em ordem, os seguintes critérios de

desempate.
5.2.1

. 1 Candidato que obtiver a maior nota na prova online de conhecimentos

gerais.
5.2.2
5.3
5.3.1

. 2 Candidato mais velho.
3 Será desclassificado o candidato que:
. 1 estiver ausente da prova online de conhecimentos gerais ou da

entrevista;
5.3.2

. 2 obtiver nota inferior a 20 pontos na prova de conhecimentos gerais;

5.3.3

. 3 utilizar de recursos indevidos para a realização da prova.

5.4 4 A divulgação dos candidatos selecionados em primeira chamada será
realizada na data provável de 26 de julho de 2021.

5.5 5 A seleção de candidatos para a segunda ou demais chamadas ocorrerá
somente nos caso em que algum candidato s el ecionado para a chamada
anterior perca a vaga.

6.0 DA MATRÍCUL A
6.1

1 Os candidatos se lecionados em primeira chamada deverão rea lizar

a matrícula no dia 27 de julho de 2021 com o preenchimento do formulário
eletrônico que será enca minhado por e- mail.
6.2

2 O não

preench imento

do

formulário na data estipulada

será

cons iderado como des istênc ia , desta forma, o cand idato perderá a vaga.
6.3

3 No ato da matrícula, o candidato deverá concordar com os direitos e

deveres dos alunos do Vestibular Cidadão.

7.0 DAS DISPOSIÇÕ ES FINAI S
7.1

1 O curso

oferecido

pelo

Vestibu lar

Cidadão

de

Bras ília

será

totalmente online, cabendo ao candidato avaliar suas condições técnicas
para a permanência no curso.
7.1.1

. 1 O Vestibular Cidadão buscará, como sempre tem feito, formas de

auxiliar

os estudantes

que desejem

participar

do projeto.

Contudo, é

necessário ressaltar que as dificuldades estruturais existentes no país
extrapolam a capacidade de atuação do projeto.
7.2

2 A inscrição do candidat o implica a aceitação das condições do processo

seletivo contidas nos comunicados deste edital e em possíveis retificações
que vierem a ser publicadas pelo Vestibular Cidadão.
7.2.1

. 1 É de r esponsabili dade

exclusiva

do candidat o

acompanhar

a

publicação e a divulgação de todos os atos, comunicados e editais referentes
ao vestibular na internet, no endereço eletrônico

https://www. vestibu la rcidadao. com/inscricao
7.3

3 É obrigatória ao candidato a realização da

horários estabelecidos.

prova

e entrevista nos

7.4

5 Não serão aplicadas provas em datas ou horários diferentes dos

pre determinado s em edital, retificações ou comunicado s.
7.5

6 O Vestibular Cidadão divulgar á a relação dos candidatos seleci onados

pela internet.
7.6

7 O Vestibular Cidadão poderá est abelecer contato individual com

candidatos selecionados a partir da s egunda chamada para com unicação de
resultado.
7.7

8 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Vestibular Cidadão.
Mateus Malta Fleury

Diretora de Ensino
Giuliana Rodrigues

Diretora de Comunicação
Iago Taveira
Presidente Organizacional
Brasília, 14 de junho de 2021.

