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EDITAL N° 001/2019 – NEI 

 
ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE 
ALUNOS DO “CURSO PRÉ-VESTIBULAR 2019”, 
campus Cascavel. 

 
 

TORNA PÚBLICO QUE: 
 

Estão abertas as inscrições para o processo de seleção de alunos para o Projeto de 
Formação multidisciplinar: ciência, cidadania e sociedade – Curso Pré- Vestibular da 
Unioeste – Cascavel - Ano 2019. 

 
1. DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO 
1.1 De 04/02/2019 à 15/02/2019, das 10h às 12h e das 13;30h às 18h. 
1.2 A inscrição deve ser feita em duas etapas: 

I) Inscrição on-line no site www.unioeste.br/nei 
II) Entrega dos documentos exigidos neste Edital (item 2) junto a Sala de Estudos do 

Curso Pré-Vestibular (Entre os Blocos B e C do “prédio velho” do Campus Cascavel). 
1.3 Serão ofertadas 180 (cento e oitenta) vagas, divididas em duas turmas. 

 
2. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 
O candidato deve apresentar no ato da inscrição: 
2.1 CÓPIA de RG e CPF; 
2.2 Candidatos egressos devem apresentar CÓPIA de Histórico Escolar do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio.  
Candidatos concluintes do Ensino Médio devem apresentar CÓPIA do Histórico do 
Ensino Fundamental e Declaração de Matrícula de Concluinte do Ensino Médio 
juntamente com o histórico escolar dos anos já concluidos do ensino médio; 

2.3 CÓPIA das Contas de Luz e Água recentes (até 3 meses); 
2.4 CÓPIA dos comprovantes de renda familiar (Ex.: holerite recente, ou contracheque, ou 

Declaração de imposto de renda, ou declaração de que não possui comprovação de 
renda). 

Obs.: A Secretaria não fará cópias dos documentos no local. 

http://www.unioeste.br/nei
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3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
3.1 O processo de seleção consiste em duas etapas: 

1a  Etapa – Entrega e análise da documentação entregue; 
2a Etapa – Entrevistas individuais com os candidados, conforme agendamento realizado 
no momento da inscrição presencial junto a Sala de Estudos do Curso Pré-Vestibular 
(Entre os Blocos B e C do “prédio velho” do Campus Cascavel); 

3.2 Não serão aceitos documentos após o término do período de seleção. 
 

4. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO 
4.1 Ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o último ano do Ensino Médio/curso 

técnico equivalente (eliminatório); 
4.2 Ter estudado somente na rede pública (eliminatório); 
4.3 Ter renda familiar baixa (classificatório); 
4.4 Não estar matriculado em outro curso preparatório para Enem/vestibular 

(eliminatório); 
4.5 Não estar matriculado em curso superior (eliminatório); 
4.6 Ter disponibilidade e compromisso com a frequência e com a realização das 

atividades do Curso Pré-Vestibular (eliminatório); 
Obs.: O aluno matriculado que faltar 3 (três) dias de aula consecutivos, sem 
justificativa ou 5 (cinco) dias durante o mês, perderá a vaga no Curso Pré- 
Vestibular. 

 
5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
5.1 A classificação obedecerá à ordem decrescente dos pontos obtidos, por meio das análises 

efetuadas pela equipe responsável pela execução do Projeto e da entrevista. 

 

6. PERÍODO E LOCAL DE ENTREVISTA 
6.1 De 18/02/2019 à 22/02/2019, das 09h às 12h e das 13h30min às 20h (conforme 
agendamento realizado no ato da inscrição) junto a Sala de Estudos do Curso Pré-Vestibular 
(Entre os Blocos B e C do “prédio velho” do Campus Cascavel). 

 
7. DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
7.1 Os resultados serão divulgados até o dia 25/02/2019, pelo edital de classificação 
publicado na página do Curso Pré-vestibular no Facebook 
www.facebook.com/UnioestePreVestibular/ e também no site www.unioeste.br/nei. 
 
As matrículas da primeira chamada serão realizadas entre os dias 26/02/2019 e 28/02/2019. 
7.2 As matrículas da segunda chamada serão realizadas entre os dias 07/03/2019 e 
08/03/2019. 
 
OBS: As matrículas serão realizadas no mesmo local da entrega de documentação, a 
saber, Sala de Estudos do Curso Pré-Vestibular (Entre os Blocos B e C do “prédio 
velho” do Campus Cascavel). 

 
 
 
 
 
 

http://www.unioeste.br/nei
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8. SOBRE O INVESTIMENTO 
8.1 Para os alunos selecionados que efetuarem a matrícula, será cobrada uma taxa no valor 

de R$ 130,00 (cento e trinta reais) no ato da matrícula; 
8.2 Não será cobrada taxa de inscrição e nem mensalidades. 

 

Obs.: Todas o valor arrecadado será revertida em materiais didáticos que serão 
distribuídos ao longo do ano em todas as disciplinas, infraestrutura do Curso Pré-
Vestibular e sala de estudos e demais custos do Projeto. 
 

9. Os casos não previstos neste Edital serão analisados e julgados pela equipe 
responsável pela execução do projeto. 
 
 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
Cascavel, 01 de Fevereiro de 2019. 

 
 
 

Profª Dr Adrian Alvarez Estrada 
Coordenadora do Curso Pré-Vestibular da Unioeste 



 

 


